P R O P O Z I C E_________________
31. ročníku
VC SSK Slatina Brno – otevřené Mistrovství Jihomoravského
kraje

Protesty:
s

dle PSS, do 30 minut po zveřejnění výsledků u HR
s vkladem 300,--Kč

Tech. podmínky:

střelnice je vybavena přitahovacím zařízením (RIKA) i
posuvným terčovým zařízením ( zařízení RIKA pouze pro
střelce v disciplinách VzPu, Pi 60,40 ran), VzPu se střílí po
1 ráně do závodního terče a VzPi po 5 ranách do závodního
terče.
Vyhodnocování VzPu i VzPi na zařízení DISAG.

Časový rozvrh:

8:00 – 12:00 prezentace
8:30 – zahájení závodu
8.45 – nástup na stavy první směny
9.00 – start závodu
další směny následně dle účasti
předpokládané ukončení soutěže v 16.00.

Pojištění:

Pořadatel je pojištěn pro odpovědnost za škodu pojistkou
ČSS

Prohlášení:

Provedením registrace do závodu uděluje účastník nebo
jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním svých
osobních údajů a s dodržováním pandemického
zákona.Při prezentaci bude prováděna kontrola
bezinfekčnosti.

Přihlášky:

Do 17.3.2022 elektronicky na adresu pokorny.d@email.cz

Občerstvení:

základní občerstvení v blízkém okolí střelnice

19.3.2022

Druh soutěže:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:

Soutěž jednotlivců 2. kat.zařazena do kalendáře ČSS
Sportovně střelecký klub Slatina Brno č.0162
Sobota 19. 3. 2022– disciplíny VzPu ,VzPi 60,40
VzPu 30 L
Vzduchovková střelnice ČSS Cejl 825/20- budova
Kovotermu

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
PHK:
RPČ:

Hlaváček Stanislav
Hlaváček Stanislav
Ing.Pokorný David
Ing.Pěch Pavel

Disciplíny
a kategorie:

VzPu 30 ran vleže do 12 let
VzPu 30 ran vleže do 14 let
VzPu 40 ran dorost
VzPu 60 ran ženy, juniorky
VzPu 60 ran muži, junioři
VzPi 40 ran dorost
VzPi 60 ran ženy, juniorky
VzPi 60 ran muži, junioři

Startovné:

150 Kč za jednotlivce a disciplínu ,100 Kč –VzPu 30

Hodnocení:

V každé kategorii budou věcnými cenami odměněni první
3 soutěžící. Při nižším počtu střelců v kategorii si vyhrazuje
pořadatel právo kategorie sloučit.

Pravidla:

Hodnocení soutěže proběhne dle platných pravidel sportovní
střelby.

Činnost našeho SSK finančně
podporuje - statutární město Brno
V Brně: 5.2.2022

Hlaváček Stanislav
Předseda SSK Slatina

