
  
 

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ 
Sportovní střelecký klub 0227 

Z á b ř e h n . M o r .
PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE ČSS 

Jarní cena Zábřehu

Datum konání: Neděle  5.6.2022
 
Disciplíny: LM 60, SM 60 

Kategorie: 1. Muži a junioři 2. Ženy, juniorky a dorost 

Kategorie II. z Kalendáře ČSS; soutěž jednotlivců 

Střelnice SSK 0227 Zábřeh na Moravě; 

HR + PHK – Bohumil Dostál 

Druh soutěže: 

Místo konání: 

Rozhodčí:

Žádané doklady: Průkaz ČSS se známkou 2022, popřípadě průkaz členů AVZO a HSTS, Zbrojní průkaz a Průkaz zbraně.
Start bez těchto dokladů nebude povolen !

Startovné: 

Zbraně:

100,- Kč  

Vlastní, vč. střeliva a povolených pomůcek. 

Přejímka: Kontrola zbraní i výstroje bude provedena v rámci přípravy, kontrola střelecké polohy i v rámci závodu. 

Pravidla soutěže:Průběh a hodnocení podle PSS - ISSF platných v ČSS. 

Popis střeliště: 10 elektricky posuvných stavů, podložky. 

Počet terčů: 

Časy střelby: 

Bezpečnost: 

závod LM. SM 60 ran leže: 3 nástřelné a 12 soutěžních (po 5 ranách). 

závod LM, SM 60 ran leže: 15 min. příprava a nástřel + 60 min. vlastní závod, 

Se zbraněmi je povoleno manipulovat jen na střeleckých stavech, hlavněmi směrem k terčům. V případě 

porušení tohoto bezpečnostního pravidla může být závodník ihned diskvalifikován. 

Časový rozvrh: 08:00 - 10:00 prezence; 

0 8.30 - 09.45 1.směna SM a LM 60; 

0.00 - 11.15 2.směna SM a LM 60; 1 

dále podle počtu přihlášených – do naplnění kapacity střelnice 

20 minut od zveřejnění výsledků u HR (vklad 500,- Kč). Protesty: 

Hodnocení: 

Ceny: 

podle ŘSS ČSS - min. počet závodníků v kategoriích je 6, jinak se kategorie slučují. 

1. - 3. místo v každé hodnocené kategorii věcná odměna. (pro závodníky přítomné při vyhlášení). 

Nutný odjezd před ukončením soutěže ohlásit HR. Případná cena propadá pořadateli. 

Zajišťuje bufet SSK Zábřeh. 

Odjezdy: 

Občerstvení: 

Pojištění: Pořadatel pojištěn v odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS. 

1. pomoc: Odvoz vozem na Polikliniku Zábřeh. 

Přihlášky  : telefonicky – Zdeněk Krejčí 737 100 222 

Všichni účastníci závodu a doprovod jsou povinni se řídit nařízením organizátorů 

soutěže a případným nařízením v rámci protiepidemických opatření. 

 

 

V Zábřehu dne 3.4.2022                           Za organizační výbor soutěže 

                                                        Zdeněk Krejčí, v.r.

 

 


