INFORMACE K SUPERFINÁLE A SOUTĚŽI DRUŽSTEV
Superfinále (sobotní večer po skončení finále v pušce)

4. družstva (viz zadní strana propozic
Účast:
Superfinále
(vizstřelec
zadní strana
1. Nejlepší střelec VzPu a VzPi5.60
ran, nejlepší
VzPu apropozic)
VzPi 40 ran (žena
nebo dorostenec) podle výsledku základního závodu.
2. Náhodně vylosovaní střelci (los možno zakoupit při prezentaci za 10,- Kč) – dva
pro VzPu a dva pro VzPi bez rozdílu kategorií. Losování pro VzPi po ukončení
prezentace, stejně tak pro VzPu.
3. Střelci vybraní pořadatelem (divoká karta) - dva pro VzPu a dva pro VzPi.
Celkový počet střelců Superfinále je tedy dvanáct - šest puškařů a šest pistolářů.
Všichni střílí najednou a postupně odpadají střelci s nejhorší ranou v pušce a pistoli,
až zůstanou nejlepší puškař a nejlepší pistolář, kteří střílí proti sobě o 20 000 Kč.

Soutěž družstev (během nedělního závodu)
Přihlášky den před soutěží, vklad platit při prezenci - 50,- Kč za celé družstvo.

Tříčlenná družstva z jedné organizace v disciplínách 60 (muži) a 40 ran (možná
kombinace dorostu a žen). Možno též postavit krajská družstva (podobně jako při
MČR) nebo v případě cizinců národní družstva. Vklady budou rozděleny takto –
50% vítěz, družstvo na 2. místě 30% a družstvo na 3. místě 20%. Finanční odměny
budou doplněny drobnými cenami dle možností pořadatele.

PROPOZICE DVOJZÁVODU
GP LIBEREC a GP SYNER
Memoriál Miroslava Emingera
SSK č. 0905 Liberec Vás srdečně zve na 26. ročník dvojzávodu jednotlivců
1. kategorie a sledovaného závodu reprezentace ČR ve střelbě ze vzduchových
zbraní. Závod se koná ve sportovní hale Technické univerzity v Liberci a
tentokráte jsme pro střelce připravili na všech stavech elektroniku!
Pokračujeme také již druhou desítku let v pořádání Memoriálu Miroslava
Emingera - hodnotné ceny obdrží nejlepší střelci disciplín v součtu obou dní.
A nově jsme pro vás připravili na neděli i soutěž družstev a hlavně Superfinále
na sobotní večer – poprvé v ČR souboj pistolářů proti puškařům!
Datum
: sobota 27. ledna 2018 GP LIBEREC VzPi,VzPu
neděle 28. ledna 2018 GP SYNER VzPi, VzPu
Místo
: Liberec – hala TU Liberec - Harcov
Disciplíny
: VzPu 40 a 60 ran stoje a VzPi 40 a 60 ran
Kategorie
: 1. dorost 40 ran 2. ženy a juniorky 40 ran
3. muži a junioři 60 ran
Dále Superfinále (sobota večer - viz zadní strana propozic) o 20 000,- Kč
a soutěž družstev (neděle - viz zadní strana propozic) o finanční odměnu
Ředitel soutěže
: Hynek Mikulčík
Předseda org. výboru : Václav Haman
Tajemník soutěže
: Milan Regner, mobil 725 515 203
Krakonošova 330, Liberec 14, PSČ 460 14
E-mail: info@strelbaliberec.cz
Hlavní rozhodčí
: Lubomír Bílek
PHK
: Přemysl Mrňák
RPČ
: Antonín Gébl
Přihlášky: Na www.shooting.cz/kraje/liberecky , kde bude startovka GP mít
od 4.12. 2017 od 18,00 hodin svoje menu. Pro RSCM (informaci obdrží od
sportovního ředitele ČSS) a zahraniční závodníky platí přednostní přihlášky od
2.12 od 8,00 do 4.12. do 18,00. Pro potvrzení přednostní přihlášky RSCM do
10.12. zašlou platbu za své závodníky na účet 2100766280/2010.
Všechny přihlášky pouze elektronicky! Uzavírají se při naplnění směn.
Vklady : Dorost 200,- Kč, ostatní 250, Kč za jeden start.
Ceny
: Na 1. - 3. místě ve všech kategoriích zvlášť pro příležitost
těchto závodů vyrobené unikátní medaile, dále diplomy, ceny
V závodě GP SYNER navíc pro disciplíny 60 ran putovní poháry.
V Memoriálu ing. Emingera ceny pro nejlepší střelce 60 a 40 ran v součtu obou
dní. Další ceny viz zadní strana propozic.
Lékař
: zajistí pořadatel
Ubytování : V případě nenáročného ubytování ve vlastních spacích
pytlech lze zajistit za 50,-Kč u pořadatele (možné i před
soutěží a po soutěži). Běžné ubytování v okolí haly může
zajistit pan Miloš Ditrych – mail makar@razdva.cz

ČASOVÝ PROGRAM
Sobota 27.1.2018
7 - 13,15
8,00
9,50
11,50
13,10
14,20
16,10
17,30
19,10
20,00

-

prezentace
Prezentace nejpozději 1 hodinu
I. směna VzPi 40, 60 (nástup)
před začátkem směny, do které
II. směna VzPi 40, 60
je závodník přihlášen
III. směna VzPi 40, VzPu 40
Finále VzPi 60 a 40 (nástřel) a vyhlášení výsledků VzPi
IV. směna VzPu 60
V. směna VzPu 40
Finále VzPu 60, 40
Vyhlášení výsledků VzPu
Večer se Superfinálem

Neděle 28.1.2018
7 - 13,15
8,00
9,50
11,50
13,10
15,15
17,00

-

prezentace
I. směna VzPu 60 (nástup)
II. směna VzPu 60 a 40
III. směna VzPu 40 a VzPi 40
IV. směna VzPi 60 a vyhlášení výsledků VzPu
V. směna VzPi 40
Vyhlášení výsledků VzPi

Různé :
Střelnice bude vybavena 40 elektronickými terči Sius Ascor.
Občerstvení - bufet v místě a okolní restaurace. Pojištění závodníků - pojistka ČOV
Aktuální informace o soutěži budou zveřejňovány průběžně na internetové adrese:
www.strelbaliberec.cz, zde také najdete výsledky a fotky po soutěži.
Pozn. Uložení zbraní a výstroje v sobotu možné v uzamčené šatně po vyhlášení
výsledků.

Popis cesty:
Z autobusového terminálu MHD (Fügnerova ul.) autobusem č.15 směr
Harcov, zastávka „Přehrada“ - hala 200 m po směru autobusu vlevo. Autem
od Prahy odbočkou 300m před tunelem do centra, dále přes kruhový objezd
rovně, kolem volné plochy po zbořeném podniku Textilana (uvidíte po pravé
straně), na světelné křižovatce rovně podél tramvajových kolejí 30 m k další
světelné křižovatce, zde úplně vlevo po asfaltové cestě do lesa – cesta vede
kolem přehrady, na konci přehrady za mostem vpravo a po 200 metrech
vlevo pod halou Technické univerzity je parkoviště.
GPS Loc: 50°46'07"N, 15°5'12"E - Na Bohdalci 715/30, 460 15 Liberec XV.
V blízkosti orientační bod – restaurace Bílý mlýn u přehrady.
ZÁŠTITU NAD SOUTĚŽÍ PŘEVZAL PRIMÁTOR MĚSTA LIBERCE
PAN TIBOR BATTHYÁNY.

Akce je podpořena sportovním fondem
Statutárního města Liberec.
Akce podpořena z rozpočtu Libereckého kraje.

Těšíme se na vás!

