Letní cena Chaloupek
XIV. ročník

27. června 2020
LM; SM 60 LM; SM 3 x 20
V rámci puškové sezóny 2020 proběhne soutěž o památeční pohár.
Na Podzimní ceně Chaloupek jej získá střelec, který dosáhne nejvyššího
součtu bodů v obou disciplínách na dvou závodech chaloupecké
puškové sezóny.

Ceny sponzorují:

Pivovarský
dům
Ječná/Lípová 15
Praha 2
120 44

Děkujeme

Propozice závodu
Název akce:
Druh soutěže:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Disciplíny:
Kategorie:
Ředitel soutěže:
HR:
PHK:
Podmínky účasti:

Doklady:
Startovné:
Odměny:

Protesty:
Časový rozvrh:
Technická ustanovení:

Hospodářská ustanovení:

Ubytování:
Zdravotní zabezpečení:
Přihlášky:

Letní cena Chaloupek – XIV. ročník
kategorie II., soutěž jednotlivců
SSK V Chaloupkách č. 0134
27.června 2020
střelnice V Chaloupkách, Praha 9 – Hloubětín
LM; SM 60 + LM; SM 3 x 20
1. muži, junioři
2. juniorky, dorostenky, dorostenci
3. ženy, senioři
Ladislav Habala
Milan Suntych, A-1442
Pavel Vagner, A-0474
Soutěže se mohou zúčastnit střelci sdružení
zabývajících se sportovní střelbou. Výkonnostní třída
může být na závodě uznána jen členům ČSS.
Průkaz totožnosti, platný zbrojní průkaz + průkaz zbraně,
průkaz sdružení zabývajícího se sportovní střelbou.
150,- Kč za střelce a disciplínu
V každé kategorii budou nejlepším střelcům na 1. až 3.
místě uděleny věcné ceny. Při účasti méně než pěti
střelců v kategorii budou nejbližší kategorie sloučeny.
Dle PSS čl. 6.16
protesty proti hodnocení se podávají řediteli soutěže
8:00 – 8:30
Prezentace 1. Směny
8:30
Zahájení
8:45
Začátek závodu
Stavy jsou vybaveny stojany na dalekohledy a
podložkami pro střelce. Střelnice disponuje dvaceti
stavy.
Střílí se po dvou ranách do soutěžního terče.
Hodnocení výsledků probíhá na celá čísla s
uvedením počtu centrových desítek. Shodné výsledky
se hodnotí podle počtu centrových desítek.
Závodníci startují na vlastní náklady. Zbraně a střelivo
vlastní.
SSK je pojištěn odpovědností za škodu u České
pojišťovny.
pořadatel nezajišťuje
lékárnička první pomoci, vozidlem do FN Bulovka (cca
6 km)
telefonicky - 605 916 124 (prosíme pouze SMS)

Popis cesty na střelnici:

Občerstvení:

email - sskvchaloupkach@seznam.cz
Neumíme číst cizí emaily, každou přihlášku
potvrzujeme, v případe neobdržení potvrzení nás
raději kontaktujte na uvedeném telefonním čísle.
Žádáme závodníky, aby se na závod přihlašovali v
dostatečném předstihu. Pozdě přihlášení střelci budou
zařazeni do směn a na stavy nikoli podle svých
požadavků, ale podle možností pořadatele.
Nepřihlášeným střelcům pořadatel negarantuje
možnost startu na Letní ceně Chaloupek.
Přihlášené závodníky, kteří se nebudou moci zúčastnit
startu na Letní ceně Chaloupek, žádáme, aby svou
neúčast omluvili do pátku 17 hodin 26 . června 2020 ,
aby mohla být uvolněná místa nabídnuta ostatním
zájemcům.
Metrem „B“ do stanice Hloubětín, projít obchodním
domem (průchodem uprostřed) napravo od silnice ve
směru ven z města a pokračovat dále do kopce ulicí
Čertouzská kolem restaurace
V Chaloupkách.
Vchod na střelnici je z ulice Postřižínská, areálem
garáží.
Žádáme střelce, aby neparkovali svými vozy v areálu
garáží. Děkujeme.
Bude zajištěno na střelnici, v průběhu dne otevřená
restaurace V Chaloupkách v sousedství střelnice

orientační mapa umístění střelnice a tyto propozice jsou ke stažení na adrese
http://www.sskvchaloupkach.cz/

