
Propozice
Sportovní střelecké akce Českého střeleckého svazu

Název akce: Velká cena Olomouckého kraje

Druh soutěže: Jednorázová soutěž jednotlivců mládeže  i dospělých ze vzduchových zbraní II.kategorie
Pořadatel: SSK Č-0834 Uničov,  SK Uničov, o.s. a Hanácký svaz technických sportů Šumvald
Datum konání: ČTVRTEK 17. listopadu 2011
Místo konání: Víceúčelová hala při ZŠ Šumvald u Uničova, vchod proti  hostinci U Blaháků
Ředitel soutěže: Pavel Berka
Tajemník: Ing. Antonín Král
Hospodář: Jan Maštalíř
Hlavní rozhodčí: Ing. Sůva Milan – A 0001
Předseda HK: Ing. Kovalčík Lubomír – A 0032
Kategorie: A) VzPu 30 žactvo do 12 let                              G   VzPi 60  SH1

B) VzPu 30 žactvo do 14 let
C) VzPu muži, junioři
D) VzPu ženy, juniorky, dorost
E) VzPi  muži, junioři
F) VzPi ženy, juniorky, dorost

Startovné: 30 a 40 ran 60 Kč , 60 ran 100 Kč  za disciplinu splatné při prezentaci
Hodnocení: Dle PSS a pravidel pro mládež
Přihlášky: Přihlášky se jmény závodníků, s rokem narození, čís.SSK a čís.legitimace zašlete do 14. 11. 

2011 přímo na adresu  Pavel Berka  Šumvald 249,  783 85,
Tel. 777 164 717 , e-mail: berkapavel@wscnet.cz
V přihlášce uveďte jmenovitě, pokud dva závodníci střílejí ze stejné zbraně, dále označte u 
ležáku leváky.  Losování  stanovišť bude provedeno předem z přihlášených účastníků. Bez 
přihlášky budou závodníci zařazeni do volných míst ve směnách.

Podmínky soutěže: zúčastnit se mohou závodníci organizovaní v SSK ČSS, HSTS, AVZO a DDM, kteří předloží 
při prezentaci: členský průkaz SSK, potvrzení lékaře. Vysílající organizace zajistí trenérský, 
případně pedagogický dozor, který odpovídá za kázeň závodníků na střelišti a v přilehlém 
areálu. Vstup do sportovní haly a přilehlých místností jen v čisté sportovní obuvi.

Střelnice Má 30 střeleckých stanovišť s automatickým ovládáním posuvu terčového pásu,  k dispozici 
je stolek a židle.

Ceny Nejlepší budou odměněni , v každé kategorii získají 3 až 5 závodníků ceny
Hosp.ustanovení: Závodníci se účastní na vlastní náklady,  případně na náklady vysílající organizace.
Pojištění: Pořadatel  je  pojištěn v odpovědnosti  za škodu pojistkou ČSS č.  80599004298-7 u České 

kooperativy, a.s.
Protesty : Dle PSS  písemně do rukou HR do 20 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 300 Kč.Při 

oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Časový rozvrh: Prezentace  7,00 až 10,30  -  zahájení soutěže  8,15

Střílí se 7 stavů leže 30 ran a 22 stavů stoje.  
  I. Směna – 8,30 hod. Předpokládané vyhlášení výsledků a ukonče-
 II. Směna – 10,30 hod – pouze disc. 40 ran ní závodu v 15, 00 hod.
 III.Směna – 12,00 hod
 Disc. 30 ran  - směna každou hodinu

Zdravotní  zabezp. Autem pořadatele do polikliniky Uničov.
Občerstvení : Zajištěno bohaté občerstvení v areálu  sportovní haly.
Upozornění : V případě objektivních příčin může pořadatel provést změnu propozic.
Sponzoři : Olomoucký Kraj,  Město  Uničov,

Všeobecná zdravotní pojišťovna , Obecní úřad Šumvald, Pavel Berka-elektroinstalace
V Šumvaldě 3.10.2011

.

                ing. Antonín  Král                                                                                     Pavel Berka
                tajemník soutěže                                                                                       ředitel soutěže


