Propozice
Grand Prix Plzeň 2022
ČSS, z.s.- sportovní střelecký klub DUKLA
Plzeň r.č. 0370

v olympijských,
brokových disciplínách

SKEET, TRAP
Grand Prix Plzeň se bude konat ve dnech

2. 9. – 4. 9. 2022
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Organizační výbor:
Ředitel soutěže:

Ondřej JUKL

Hlavní rozhodčí:

Ing. Luděk VODIČKA - TRAP
Milan ŠINDELÁŘ – SKEET

Technické zabezpečení:

Ing. František BUBRLE – správce střelnice

Rozsah soutěže:
(soutěž jednotlivců je zařazená do I. kategorie ve smyslu ŘSS ČSS)
kategorie „A“ muži
trap, skeet:
kategorie „Ž“ ženy, juniorky a dorostenky trap, skeet,
kategorie „B“ junioři a dorost
trap, skeet,

125 terčů + finále
125 terčů + finále
125 terčů + finále

Startovné:
Kategorie „A“ (muži)
Kategorie „Ž“ (ženy)
Kategorie „B“ ( junioři a dorostenci)

1 400,- Kč
1 400,- Kč
1 400,- Kč

Tréninková položka:
trap, skeet (25 terčů)

125,- Kč

Program závodu:
2.9. pátek
Trénink
Prezence
Technická porada, losování
3.9. sobota
Závod první den:
4.9. neděle
Závod druhý den:
Finále „A,B,Ž,“

12:00 – 18:00 hod
12:00 – 16:30 hod
16:30 – 17:30 hod
9.00 - 18.00 hod
9.00 - 18.00 hod

Vyhlášení výsledků po ukončení závodu

ZÁVOD BUDE PROBÍHAT PODLE PRAVIDEL ISSF, PRO BROKOVÉ DISCIPLÍNY
A PODLE TĚCHTO PROPOZIC
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Organizační pokyny:
-

Závod se koná za každého počasí.

-

Maximální kapacita střelnice je 72 sportovců na disciplínu

-

Přípustný je start závodníka pouze v jedné disciplíně. Bude provedena kontrola zbrojních
průkazů a průkazů zbraní správcem střelnice (dle zákona). Kdo nebude mít tyto doklady,
nebude zaprezentován a jako závodník se závodu nemůže zúčastnit.

-

Sportovec mladší 18ti let, ale starší 10ti let, nebo který nemá zbrojní průkaz, může zbraň
používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny
B nebo C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem

-

Finále bude probíhat podle pravidel platných do konce roku 2021, finále
bude pouze při minimálním počtu 6 závodníků v kategorii a disciplíně
Terče:
Závod se bude střílet na terče zn. CORSIVIA
Finále se bude střílet na terče zn. LAPORTE FLASH
Zbraně a střelivo:

Zbraně a střelivo vlastní. Broková náplň nesmí přesahovat 24g (tolerance + 0,5g ) -max. hmotnost vč.
Tolerance 24,5 g. Velikost broků nesmí přesáhnout průměr 2,6 mm.
-

Jednotlivé kategorie se hodnotí samostatně. Každá disciplína a kategorie bude zakončena
semifinálovou a finálovou položkou, k určení pořadí prvních 6ti střelců

-

Písemný protest se musí, v souladu s pravidly ISSF, podat jury do 20 minut po skončení položky
ve které se dotyčná událost přihodila s poplatkem 500 Kč.

-

Parkování vozidel je zajištěno v areálu střelnice.

-

Občerstvení je zajištěno na střelnici.

-

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

-

Zdravotnické zabezpečení zajišťuje FN Plzeň

-

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn

Kontakt na pořadatele:
ČSS, z.s. - SSK DUKLA Plzeň, 312 00 Plzeň - Lobzy
Kontaktní osoba: Ondřej Jukl,
tel.: +420 777 86 58 78
e-mail: duklak97@seznam.cz
Ondřej Jukl v. r.
ředitel soutěže
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