ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ
LIBERECKÉ
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ
SSK Č.0905
LIBEREC

PROPOZICE
STŘELECKÉ SOUTĚŽE

VEŘEJNÝ PŘEBOR
LIBERECKÉHO KRAJE
PRO ROK 2018
VzPu - mládež 30 leže
VzPu 40, 60
VzPi 40, 60
RVzPi 2x30

LIBEREC - PAVLOVICE
ZŠ VRCHLICKÉHO
25. února 2018 (neděle)

Soutěž je pořádána jako soutěž 2. kategorie a je uvedena v kalendáři ČSS.
Je otevřenou soutěží ve střelbě ze vzduchových zbraní.
Všechny informace k soutěži a výsledky na internetové adrese
www.strelbaliberec.cz

Místo konání :

Základní škola, Vrchlického 17, Liberec 13 (spojení autobusy
MHD č.13, 16, 24 směr Pavlovice, zastávka Vrchlického).
Orientační bod - restaurace „U Košků“
GPS: 50°46'56.385"N, 15°3'29.060"E

Pořadatel : Liberecké krajské sdružení ČSS
Uspořádáním pověřen : SSK 0905 Liberec
Datum konání :

neděle 25. února 2018 – všechny disciplíny

Disciplíny a kategorie :
Mládež VzPu vleže
30 ran vleže : do 12 let
30 ran vleže : do 14 let
Vzduchová puška stoje
VzPu 60 : 1. muži, junioři, 2. ženy, juniorky
VzPu 40 : 1. starší dorost 17 – 18 let, 2. mladší dorost do 16 let
Vzduchová pistole
VzPi 60 : 1. muži, junioři, 2. ženy, juniorky
VzPi 40 : 1. dorost
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30
Bez rozdílu kategorií
Hodnocení :

1.až 3. místo v kategorii – diplomy a poháry (mládež), diplomy a věcné
ceny (ostatní kategorie). Pro krajské přeborníky přebornické medaile.

Rozhodčí :

zajistí pořadatel

Přihlášky :
Elektronicky (kromě RVzPi 2x30) na adrese Libereckého krajského sdružení
http://www.shooting.cz/kraje/liberecky/.
Vstup na přihlášky od pondělí 5. února 2018 od 18 hodin.
Po naplnění kapacity střelnice bude příjem přihlášek ukončen. Prosíme, pokud na vás
nevyjde místo, hlaste se do čekatelů, zvýšíte možnost svého zařazení.
Zaručený start mají reprezentanti ČR z libereckého kraje a prvních 10 střelců
z krajského žebříčku v kategoriích mládeže ve všech disciplínách, pokud se přihlásí
do 4. února mailem na adresu sekretáře.
RVzPi 2x30 přihlášky mailem na adresu sekretáře do 18. 2.
Sekretář soutěže :

Milan Regner, Krakonošova 330, Liberec 14, PSČ 460 14
tel. 725 515 203, E-mail: strelba@vrchlickeho.cz

Různé :
Pozor- nestřílí se nonstop, jak bývá zvykem na naší lize, ale ve směnách.
Hodnocení VzPu 30, 40 a 60 na desetiny.
Střílí se na přitahovací terče RIKA ve všech disciplínách.
Účast na vlastní náklady. Přezůvky s sebou - děkujeme.
Občerstvení - v místě soutěže v sortimentu obvyklém na našich soutěžích.

Časový program:
Prezentace všech disciplín a kategorií nejpozději ½ hodiny před začátkem směny
VzPu mládež leže 30 ran
Začátek 1. směny (nástup) v 8,00, 2. směna 9,00, 3. směna 10,00
Vybavení střelnice - 19 přitahovacích stavů RIKA, podložky pod střelce
Vklad 80,- Kč
______________________________________________________________________
VzPu stoje – dorost do 16 let a dorost do 18 let 40 ran, muži a ženy 60 ran
1. směna (nástup) - 11,15 - kategorie do 16 let
2. směna – orientačně 13,00 – dorost do 18 let, ženy, ev. do 16 let, pokud bude třeba
3. směna – orientačně 14,15 – muži, junioři, ev. ženy, pokud se předešlá směna naplní.
Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA
Vklad 40 ran 100,- Kč, 60 ran 150,- Kč
__________________________________________________________________
VzPi 40, 60 - všechny vypsané kategorie
1. směna (nástup) - 16,30 - VzPi 40 (přednostně) a 60, ev. 2.směna 60, pokud se
předešlá směna naplní – tato poslední směna nonstop, orientačně nástup 17,30.
Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA
Vklad 40 ran 100,- Kč, 60 ran 150,- Kč
__________________________________________________________________
RVzPi 2x30 - všechny vypsané kategorie
1. směna (nástup) - 10,00, další dle přihlášek, poslední směna začíná ve 14,00
Vybavení střelnice – 2 rychlopalné stavy
Vklad 100,- Kč
______________________________________________________________________
Pozn.
Vzduchová pistole 40 a 60 ran se střílí po 5 ranách do terče.
Puškové disciplíny se střílí po 1 ráně do terče.
Vyhlášení ve všech disciplinách průběžně - půl hodiny po dostřílení posledního
závodníka v kategorii.
Výsledkovou listinu obdrží všichni při vyhlášení výsledků, dále mailem nebo lze
výsledky stáhnout z internetu - http://www.shooting.cz/kraje/liberecky/

Těšíme se na setkání na naší soutěži.
Akce podpořena z rozpočtu Libereckého kraje.

