PROPOZICE
LIŠOVSKÁ .22CÍTKA LR
Registrace:

Prezence : formou @mailu na ssklisov@seznam.cz zápis
od 9:00 hod

Zahájení závodu:

v 10:00 hodin. (střílí se za každého počasí)

Datum konání závodu:

Neděle 24.4.2022

Vedoucí závodu:

Střádal Jiří

Hlavní rozhodčí :

Miro Mateides

Zdravotní zabezpečení:

RZS Č.Budějovice

Podmínky účasti:

platný ZP a průkaz zbraně. Junioři v doprovodu
oprávněné osoby pod stálým dozorem.

Přihlášky / startovné
(za 1 zbraň a 1 osobu):

na místě / 100,- Kč

Protesty:

s vkladem 300,- Kč písemně k rukám hl. rozhodčího
(protest podat maximálně do 10 min. od vyvěšení
konečné výsledkové listiny)

Průběh závodu:

40 ran = nástřel neomezený na 50m 30ran ; 3nástřelné
+10ran na 100m v čase 35 min.
soubor terčů 50 a 100m.
Poloha střelby v leže.

Hodnocení kol:

pořadí určí bodový nástřel z možného bodového
maxima, v případě shody bodů rozhoduje počet
desítek. (10,9,8…)

Technické podmínky:

určeno pro dlouhé zbraně ráže .22 LR (opakovací,
samonabíjecí a jednoranné) s puškohledem
s libovolným zvětšením.

Podepření zbraně možno
pouze v předu:

Bipod ,bag atd..

Pozorovací dalekohledy:

ANO

Povolené doplňky:

Tlumiče, úsťové brzdy

Bezpečnostní pravidla soutěže :
-žádný účastník soutěže nesmí mít v areálu nabitou zbraň bez pokynu rozhodčích a mimo střeliště
-v soutěži startuje každý účastník na vlastní nebezpečí, je povinen dodržovat všechny zásady
bezpečného zacházení se zbraní,řídit se pokyny organizátorů soutěže
-soutěžící jsou povinni chránit si zrak, doporučuje se ochrana sluchu
-zbraně a střelivo pouze v souladu s platnou legislativou
-pro závodníky je zakázáno požívání alkoholu a drog před a v průběhu soutěže
-soutěžící jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice
-přihlášením do soutěže každý účastník stvrzuje, že zná pravidla a bezpečnostní opatření soutěže a
že je bude dodržovat porušení pravidel bude trestáno diskvalifikací a vykázáním z prostor střelnice
Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn,které oznámí před zahájením soutěže,nebo
discipliny .

Cesta na střelnici : po silnici z Č.Budějovic - Jindřichův Hradec –Brno,v
Lišově u kostela z hlavní silnice směr Hluboká n /Vltavou ,po 100 m zahnout
doprava,pak po 50 m znova doleva a na konci cesty je střelnice.

49°1'19.819"N, 14°36'34.074"E

Střílí se za každého počasí, které fiktivní globální oteplení přinese
!!!

VÍTÁNO STYLOVÉ OBLEČENÍ DLE MOŽNOSTI
Parkování a občerstvení v areálu střelnice.

Dotazy, náměty, připomínky a cokoli podnětného: ssklisov@seznam.cz

Terče:

10 ran

