JARNÍ CENA

PŘEZLETIC

soutěž jednotlivců II. kategorie
v disciplíně 60 ran v leže bez rozdílu kategorií se střílí
„O putovní pohár starosty obce“
pořádaná dne 21. května 2011

Propozice
Pořadatel:
Místo:
Datum:

Sportovně střelecký klub Přezletice
Střelnice SSK Přezletice ve Ctěnicích
21. května 2011

Organizační výbor
Předseda:
Tajemník:
Hospodář:
Technické zajištění:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Předseda hodnotící komise:

Jaroslav Slavata
Jiří Novák
Milan Dvořák
Štěpán Suntych
Milan Suntych
Petr Parbus rozhodčí U-48
Pavel Vágner rozhodčí II.třídy

Disciplíny
LM 60 + SM 60, LM 3 x 20 + SM 3 x 20

Kategorie
I.
II.

muži + junioři + ženy + juniorky
dorost – v poloze v leže rozděleno na mladší a starší dorost

Podmínky soutěže
Pouze pro členy ČSS a AVZO s platným průkazem , registrační
vložkou s vylepenou známkou na rok 2011 a platným zbrojním
průkazem.Soutěží se dle PSS.

Startovné
Startovné je jednotné a činí:

100,- Kč za disciplínu
ve všech kategoriích

Časový plán soutěže
Prezentace:
Závod:

I. směna – leže
II. směna – leže
I. směna – standard

800 – 830
830 – 945
1000 – 1115
1130 – 1400

Vyhlášení výsledků do 30 minut po zveřejnění výsledků.

Přihlášky
Písemně na adresu : Milan Suntych, V Podskalí , 250 73 Přezletice,
Tel.: 603 444 047
mailto:sskprezletice@seznam.cz

Vyhodnocení soutěže
V každé disciplíně a kategorii obdrží minimálně prvních pět závodníků
věcnou cenu.
Závodník s nejlepším výsledkem bez rozdílu kategorií získá putovní
pohár starosty obce.

Všeobecné podmínky
Ve směně je 18 míst. V případě většího zájmu než je uvažovaná kapacita
vyrozumíme nezařazené zájemce e-mailem nebo telefonicky.
Do přihlášky uvádějte adresu,telefon nebo e-mail
Střelnice je vybavena podložkami a stativy.
Střílí se na posuvné terče.
V areálu střelnice je zajištěno občerstvení.
Pořádající klub je pojištěn v odpovědnosti za škody pojistkou ČSS u Družstevní
pojišťovny Česká kooperativa č. 86-599 001 1816
V Přezleticích dne 10. dubna 2011

Český střelecký svaz
Sportovně střelecký klub 0190 Přezletice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÍ CENA
PŘEZLETIC
ve střelbě z
malorážky

„konaná pod záštitou starostky obce“

Datum konání: 21. května 2011

