PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU z.s.

Zdravotní zabezpečení:
Pohotovostní služba FN Plzeň.

Pojištění:
Účastníci soutěže, řádní členové ČSS (uhrazené příspěvky ČSS na
příslušný rok), jsou úrazově pojištěni Pojistnou smlouvou
č. 1310000010, uzavřenou mezi pojišťovnou VZP, a.s. a Českým
olympijským výborem, o.s.

Informace:
František POLÁČEK

 775 649 968 
e‐mail: sel1718@seznam.cz
http://www.sskslovany.cz/

Slovanská
elektronická liga

VzPu 40
16. 11. 2017

14. 12. 2017 4. 1. 2018

VzPu 60
8. 2. 2018

4. 3. 2018

Vzduchovková støelnice SSK Plzeò – Slovany na Košutce.

Název soutěže:
Slovanská elektronická liga 2017‐2018

Pořadatel:
SSK Plzeň – Slovany C‐0015

Funkcionáři:
Funkcionáře soutěže i rozhodčí pořadatel zajistí v dostatečném počtu
i kvalitě.

Disciplíny:
Vzduchová puška 40 ran (ženy, juniorky, dorost)
Vzduchová puška 60 ran (muži, junioři)

Zbraně a střelivo:
Vlastní, dle Pravidel sportovní střelby ISSF.

Podmínky účasti:
Platný členský průkaz ČSS, AVZO nebo jiné organizace zabývající se
sportovní střelbou.

Druh soutěže:
Vícekolová soutěž II. kategorie, zařazená do Kalendáře akcí ČSS

Počet soutěžních kol:
čtyři soutěžní kola a finále

Startovné:
150,‐ Kč za jedno kolo
450,‐ Kč při zaplacení startovného na všechna čtyři kola

Místo konání:
Vzduchová střelnice SSK Plzeň ‐ Slovany na Košutce, Rabštejnská 16.
Na střelnici Košutka je možné se dostat tramvají č. 4 ze středu města,
rovněž autem ze středu města směrem na Karlovy Vary a Ledce
(Záluží). Zadáním adresy http://goo.gl/maps/hZJn8 do internetového
prohlížeče zobrazíte mapu s umístěním střelnice.

Termíny jednotlivých kol:

Organizace soutěže:
Časy nástupů na stanoviště a časy střelby se řídí pravidly ISSF
platnými od 1. ledna 2014, včetně všech případných změn a doplňků
platných ke dni soutěže.
Nástup závodníků na stanoviště bude probíhat průběžným způsobem.
Zahájení jednotlivých kol vždy již ve 12.00 hodin (1. soutěžní rána).
Nástup posledních závodníků nejpozději v 17.30 hodin.
Účastníci finálového kola budou soutěžit v disciplině VzPu 60 (muži a
junioři) a VzPu 40 (ženy, juniorky, dorost) s následným finálovým
závodem.

Hodnocení:
Soutěž se bude střílet na elektronické terčové zařízení fy. SIUS. Do
finále Slovanské elektronické ligy postoupí osm střelců s nejvyšší
hodnotou průměrné rány ze tří nejlepších výsledků dosažených na
jednotlivých kolech letošního ročníku Slovanské elektronické ligy.
V případě shody na posledním postupovém místě rozhoduje počet
středových desítek dosažených ve třech postupových výsledcích.
Pokud bude shoda i v počtu středových desítek, rozhodne vyšší
dosažený výsledek.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční po finálovém závodě
v neděli 4. března 2018.

Přihlášky:
Vzhledem k omezenému počtu střeleckých stanovišť je zaslání
přihlášky NUTNÉ. Přihlášku je možné zaslat e‐mailem na adresu
sel1718@seznam.cz, telefonicky nebo SMS na telefonním
čísle 775 649 968. Před odesláním přihlášky s požadavkem na zařazení
na určitý stav a hodinu si prosím na adrese http://1url.cz/GtNkj
zkontrolujte obsazenost střelnice. Každou doručenou přihlášku
potvrdíme telefonicky, e‐mailem nebo SMS, pokud v přihlášce
uvedete své kontaktní údaje.
Střelci bez potvrzené přihlášky budou moci startovat pouze v případě
volné kapacity střelnice.

Hospodářská ustanovení:
Účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady
vysílajícího SSK.

