Propozice Letní cena Klatov
Druh soutěže:

Soutěž jednotlivců 2. kategorie zařazená
do kalendáře akcí ČSS

Pořadatel:

Sportovně střelecký klub Klatovy (0173)

Datum konání:

1.8.2020

Místo konání:

Sportovní střelnice SSK Klatovy
Klatovy – Luby č. 611

Disciplíny:

LM 60, SM 60, LM 3x20, SM 3x20

Kategorie:

I. - muži, junioři
II. - senioři
III. – dorost, ženy, juniorky
IV.- LM,SM 3x20
Při počtu startujících v kategorii menším než 6 se kategorie slučují!
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
RPČ:

Gerberg Petr
Deleguje SSK Klatovy
Deleguje SSK Klatovy

Časový rozvrh:

8 : 00 nástup 1. směny na stanoviště
8 : 15 příprava a nástřel
8 : 30 závod

Podmínky účasti:
Startovné:
Zbraně a střelivo:
Technická ustanovení:

Členové ČSS s platným průkazem a reg. vložkou
a členové AVZO, zbrojní průkaz a průkaz zbraně
150,- Kč za disciplínu
Vlastní
Střelnice je vybavena podložkami pod střelce
Střílí se po 2 ranách do soutěžního terče

Odměny:

Věcné ceny pro 1. - 3. místo v každé kategorii

Hodnocení:

Podle PSS

Protesty:

Podle PSS do 15 min. po zveřejnění výsledků se vkladem
500,- Kč

Hospodář ustanovení:

Účast v soutěži na vlastní náklady nebo vysílající organizace

Pojištění:

Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti organizace pojistkou
ČSS

Popis cesty na střelnici: Příjezd na střelnici po silnici č. 27 směr Klatovy - Železná
Ruda, za železničním podjezdem odbočit vpravo
k benzínové
pumpě a hned lehce vlevo ke garážím, na konci je střelnice
Zvláštní ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích
Občerstvení zajištěno

Přihlášky:

Petr Gerberg 777 126 088
Email: petrgerberg@seznam.cz

Ostatní:

Účastí na závodu dává závodník souhlas se zveřejněním
osobních údajů ve startovní a výsledkové listině, fotografií
své osoby na webových stránkách klubu SSK Klatovy

Soutěž bude probíhat dle aktuálních vládních opatření pro organizování soutěží
v ČR

Plán dalších střeleckých akcí, propozice a výsledky najdete na webu:
WWW. SSK-KLATOVY.WZ.CZ…
nezapomeňte navštívit stránky sponzorů
http://www.lovecky-obchod.cz/
https://www.kola-klatovy.com/

