
Partneři soutěže:

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB

DUKLA PLZEŇ   0370

6. ročník

letní

Duklácká mládežnická liga, 2018

SM 60

SM 60 vleže + dostřel 20 kleče, 20 stoje

SM 3x20

Plzeň



Hodnocení: Závodníci v celkovém hodnocení na 1. - 5. místě 

v každé kategorii a disciplíně obdrží hodnotnou cenu.

Do celkového hodnocení se započítavají tři

nejlepší výsledky ze všech kol.

Zbraně a střelivo: Dle PSS.

Protesty: Dle PSS do 10 min. po zveřejnění výsledků

s vkladem 500,- Kč.

Kategorie soutěže: Soutěž je zařazena do 2.kategorie. Technická ustanovení: Střílí se na 50m střelnici Dukly Plzeň na el. terče SIUS.

Druh soutěže: Soutěží se v jednotlivcích. Střelnice má 70 stavů a je vybavena podložkami.

Místo konání: Armádní střelecký stadion Dukly Plzeň, střelnice 50m. Střílí se dle pravidel sportovní střelby pro SM 60

Pořadatel: SSK Dukla Plzeň   č. 0370 v hodnocení na celé body + možný dostřel

Datum konání: 1.kolo neděle, 29.4.2018, na konci ČP 1.kolo 20 ran vkleče a 20 ran ve stoje v čase 1:30 hod

2.kolo neděle, 20.5.2012, na konci ČP 2.kolo (nástřely před polohami dle vlastního uvážení).

3.kolo neděle, 10.6.2018, na konci ČP 3.kolo Uvedený čas je čas nástupu na stanoviště - 

4.kolo neděle, 1.7.2018, na konci ČP 4.kolo 15 min. před spuštěním nástřelu.

5.kolo neděle, 19.8.2018, vyhodnocení ligy Dle PSS se SM 60 střílí bez stř. kalhot a stř. bot.

Organizační výbor Pro střelce střílející v sobotu SM 60 při ČP,

Ředitel soutěže: Ing. Petr Černoch se tento výsledek započítá na celé body

Technické zajištění: Milan Mach a dále již mohou střílet jen variantu C.

Hlavní rozhodčí: Josef Grim   A 0104 Upozornění soutěžícím: Každý soutěžící je povinen obeznámit se 

Disciplíny: SM 60 (střílí se v hodnocení na celé body) s obsahem propozic.

SM 3x20 Občerstvení: Restaurace na střelnici.

dostřel není platným soutěžním výsledkem SM 3x20 Zdravotní zajištění: Nemocnice v Plzni.

Rozvrh: Varianta A SM 60 Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.

Varianta B SM 60 + 20 + 20 (dostřel kleče, stoje) Informace a přihlášky:

Varianta C SM 3x20 Přihlášky na email do pátku před závodem 18ti hodin.

pro každé kolo si střelec v přihlášce vybere variantu rozvrhu adr.: Armádní střelecký stadion Plzeň -Lobzy

326 00    Plzeň

Startovné: 200,- Kč za start e-mail: petrcernoch@email.cz

tel.: 603381533

Kategorie: 1. Dorostenci (do 18ti let) web: www.duklaplzen.cz

2. Dorostenky (do 18ti let) Pojištění: Pořádající SSK je pojištěn v odpovědnosti za škodu

pojistkou ČOV u Kooperativa č.7720720473 a všichni

Časový rozvrh: Prezentace přímo na stanovišti před závodem! členové ČSS úrazovou pojistkou u VZP  č.1310000010.

nástup na stanoviště 12:30 dostřel 20,20 14:00 Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny.

nástřel 12:45 konec 15:30 Ing. Petr Černoch

start závodu 13:00 ředitel soutěže

a případným tréninkovým dostřelem s přístupem jednoho trenéra na stanoviště 

Propozice střelecké soutěže
6. ročník letní Duklácké mládežnické ligy

účelem soutěže je dát možnost dorostencům střílejícím ČPTM také možnost střelby

na elektronické terče jednou za měsíc s plnohodnotným výsledkem SM 60, či SM 3x20

soutěž je určena pro střelce, kteří nestřílí plnohodnotně (všechny Pu disciplíny) ČP

mailto:petrcernoch@email.cz
http://www.duklaplzen.cz/

