Český střelecký svaz
SSK při SKP Psohlavec Domažlice z.s. č.0486
Závod se koná v době probíhajících tradičních Chodských slavností,tak přibal

členy své rodiny a trochu naškudlených peněz, ať taky rodina z Tvé střelecké vášně něco má.

Velká Cena
SKP Psohlavec
Domažlice
41. ročník
LM,SM 60 ran
10.srpna 2019
Domažlice

Velká cena SKP
Psohlavec
Druh soutěže

Soutěž jednotlivců,zařazená do 2.kategorie celostátního
střeleckého kalendáře,pro členskou základnu Plz.krajského
sdružení je soutěž zároveň krajským přeborem

Odměny
Protesty

Pořadatel

SKP Psohlavec Domažlice Č – 0486

Datum konání

10.srpna 2019

Místo konání

Domažlice střelnice PČR

Disciplíny

SM a LM 60 ran

Kategorie

1. Muži,junioři
2. Ženy,juniorky
3. Dorost
4. Senioři,veteráni

Hlavní rozhodčí
PHK

První 3 střelci v každé kategorii obdrží pohár a do 5 místa
věcnou cenu,závodník s nejvyšším nástřelem putovní pohár,
krajský přeborník v každé kategorii pohár, 2 a 3 místo medaili
Dle PSS do 10 minut po zveřejnění výsledků do rukou hlav.
rozhodčího s vkladem 500,- Kč

Josef
Václav

BEDNÁŘ
ŠIGUT

Časový rozvrh

Vyhl.výsledků

7.30 - 10.30 presentace
1.směna 08.30 nástup na stanoviště
2.směna 10.15 nástup na stanoviště
3.směna 12.00 nástup na stanoviště
4.směna 13.45 nástup na stanoviště
Přibližně do 30 minut po skončení střelby posledního střelce

Techn.ustanovení Střílí se na převíjecí terče po 2 ranách do závodního terče,
střelnice je vybavena jednotnými podložkami a stojany na
dalekohledy
A 0241
A 0245

Podmínky účasti Pro členy ČSS s platným průkazem a registrační
vložkou, členy AVZO,zbrojní průkaz a průkaz zbraně
Startovné

200,- Kč za osobu

Zbraň a střelivo

Vlastní

Hodnocení

Dle pravidel sportovní střelby

Ostatní

Účastí na závodu dává závodník souhlas se zveřejněním
osobních údajů ve startovní a výsledkové listině,případně
fotografií ve sportovním tisku

Hosp.ustanovení Závodníci startují na vlastní náklady,nebo na náklady
vysílající organizace
Zdrav.zabezpečení Nemocnice DONEM Domažlice
Kontaktní adresa Jindřich Pavlíček e-mail pav.sport@seznam.cz
mob.602224960
Přihlášky

Do .srpna na kontaktní adresu

Poznámka

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny propozic

Ředitel závodu

Jindřich PAVLÍČEK v.r.

