Lucy s.r.o.
Pořádá

Stalingradský pohár
ve sportovní střelbě z velkorážní pušky s puškohledem
od 100m do 375m
Název akce
Termín
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Pokladník
Místo konání
Druh soutěže
Pořadatel
Disciplína

Stalingradský pohár
26. ledna 2019
Cyprich Luboš
Jindřich Jáchym rozhodčí I.třídy A-0138
Cyprichová Renata
Střelnice Ludvíkovice
Soutěž jednotlivců
SSK Děčín
Velkorážní puška s puškohledem (třetí noha povolena).
lze střílet více startů pokaždé jinou zbraní.

Open:. Od ráže 5,45mm do 8mm
Samonabíjecí puška: Od ráže 5,45mm do 8mm
Kategorie
Doklady
Startovné
Zbraně a střelivo
Přejímka zbraní

jednotlivci
Zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
300 Kč
Každý závodník vlastní
Bude provedena na palebné čáře.

Časový plán

8.00 – 8.45 prezentace
8 45 nástup a seznámení s průběhem soutěže
9 00 zahájení střelby
Pokud střílí dva závodníci z jedné pušky, nahlásí to při
prezentaci. Je zimní počasí a nebudeme stavět další rundu
kvůli tomu, že někdo myslel!!! Proto si pořadatel vyhrazuje
právo na posunutí závodníků do rund aby všichni včas
odstříleli. Pokud někdo nestíhá přijet včas a je na cestě, tak
se může telefonicky domluvit s pořadatelem. Jde o to,
abychom věděli kolik bude rund a určili přibližný čas
ukončení závodu při nástupu. Děkuji za pochopení.

Způsob soutěže

Sportovní střelba na 100m-375m s puškohledem.“
Střelec zalehne a odstřílí celý závod (1 směna 10 střelců)
libovolný nástřel na 100 a 375m na
danou vzdálenost (terče se zkontrolují a zalepí)

5 min
Pauza
3 min

kontrola terčů a lepení
100m terč viz příloha 10 ran (po dvou ranách do závodního
Terče)

7 min
7 min
7 min

200m terč 135-P redukovaný 1ks a hlava figury 1ks 10 ran
po 5 ranách do terče
300m terč negativní kruhy 50/20 (tiskárna Akord)
375m terč č. 535 Akord - figura
(změna terčů vyhrazena dle viditelnosti)

Technické podmínky Na palebné čáře bude během střelby TICHO !!! Kdo bude
rušit bude vykázán, když bude pokračovat následuje
diskvalifikace bez náhrad.
Hodnocení

Při shodném výsledku rozhodne poslední položka (375m),
Pokud bude shoda rozhoduje počet 10,9,8 atd. Pokud opět
bude shoda rozhodne předposlední položka atd.

Ceny

Do třetího místa

Protesty

Písemně proti vkladu 500 Kč do rukou hl. roz.
při kladném výsledku bude částka vrácena v opačném
případě propadá ve prospěch pořadatele.

Hospodářské ustanovení Všechny náklady si závodníci hradí sami, nebo jejich
vysílající organizace.
Pojištění

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za
způsobené škody zodpovídá sám.

Kontakt

Luboš Cyprich tel. 604567641
e-mail: CyprichL@seznam.cz

Terč – 100m

terč hlava – 200 m

terč – 375m

