
Srdečně vás zveme na 

I.ročník Přeboru ve střelbě brokem a malorážkou

pořádaný
MS Špičák Supíkovice

Termín konání: 13.říjen 2018 (sobota)

Místo konání:          Střelnice SSK Pod Špičákem, Písečná
Zahájení: 9.00 hod (prezentace od 8.30 hod)

Organizační výbor: Ředitel              Libor Šuhajda
 Rozhodčí  - lovecké kolo, trap František Červenka
                                                                 - malorážka Martin Řeha, Petr Adam 
                                                  Pokladník Eliška Semerádová

Technické zabezpečení Roman Štencl
Zdravotní služba Eliška Semerádová

                                       
Střelecké disciplíny:

1) Lovecké kolo - 1x20 terčů s možností zlepšení výsledku max.jednou položkou . 
                            Terče asfaltové jednobarevné. Max počet získaných bodů - 20
2) Trap - 1x20 terčů. Terče asfaltové jednobarevné. Bez opravné položky.Max počet získaných bodů - 20
3) Malorážka (.22LR) – biatlonové sklopné terče z volné ruky 10 ran. koef. x 2.
                                     Bez opravné položky. Max počet získaných bodů – 20 . 
                                   – „GONGY“ vzdálenost 50-100m, 10 ran na různou vzdálenost, z různých
                                     poloh (ve stoje, v kleče, v leže), koef. x 2 . Bez opravné položky.
                                     Max počet získaných bodů – 20 
                                     
4) Kombinace – součet brokových disciplín a malorážky. Max počet získaných bodů – 80 

Podmínky účasti: Zbraně a střelivo musí odpovídat platnému střeleckému řádu a provoznímu řádu 
střelnice. Účastník přeboru se musí prokázat platným dokladem o povinném pojištění odpovědnosti z 
výkonu práva myslivosti a platnými doklady pro držení zbraně.
Časový rozpis: Přebor se koná za každého počasí.
Trénink: V den přeboru se trénink nekoná, v jiný termín po domluvě se správcem 
střelnice. 
Přihlášky: Před závodem na střelnici.
Vklad: ad 1 a 2) 125,- Kč/položku,opravná položka 150,- Kč

ad 3)       150,- Kč
Hodnocení zásahů: Podle platného střeleckého řádu.

Za podání protestu je vklad 100,-- Kč, při uznání se vrací.
Vyhodnocení výsledků:

Hlavní ceny -    1.-3. místo  se vyhodnotí dle pořadí v kombinaci.
Vedlejší ceny - 1.-3. místo v brokové a kulové disciplíně zvlášť ( broková disc.součet TRAP+LK )
                         ( poté vyhlášení dle pořadí – kombinace – brok – kule )
Losovaná cena - všichni soutěžící budou zařazeni do losování o mimořádnou cenu – ks ulovené zvěře.

Organizační pokyny : Střelivo si každý účastník přeboru zajišťuje sám, na střelnici bude k dispozici pouze ráže 12, brok 2,00-2,50 
mm a náboje 22 LR standard.
Soutěžící může být pověřen funkcí pomocného rozhodčího.
Střelci organizování ve střediscích vrcholového sportu nebudou hodnoceni. Hodnoceni budou pouze střelci z území „okresu“ Jeseník 
a osoby vykonávající právo myslivosti v „okrese“ Jeseník.

Na střelnici bude zajištěno občerstvení. Káva + koláč zdarma .

  Libor Šuhajda

  předseda MS                            


