Český střelecký svaz, z. s.
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ PLZEŇ

PROPOZICE
krajského přeboru v brokových disciplínách pro r. 2019 (skeet a trap)

Pořadatel: Krajské sdružení Plzeň ČSS – výbor KSP
Krajský přebor je součástí veřejné střelecké soutěže GRAND PRIX
PLZEŇ 2019 pořádané SSK Dukla Plzeň, podle propozic GP Plzeň, kterého jsou tyto
propozice nedílnou součástí! Průběh soutěže Krajského přeboru plně podléhá
organizaci závodu GP Plzeň, když vyhodnocení přeboru bude provedeno na základě
výsledků účastníků KP dosažených v základním závodě.
Funkcionáři krajského přeboru:
Ředitel soutěže: Ing. Karel Krůs
Hospodář: Ing. Dagmar Boušová
Hlavní rozhodčí a sbor rozhodčích: deleguje organizátor GP Plzeň
Druh soutěže: Krajský přebor, soutěž 2. kategorie dle klasifikace ČSS
Disciplíny, rozsah soutěže: TRAP – 125 terčů, soutěž jednotlivců
SKEET – 125 terčů, soutěž jednotlivců
Datum konání: 31.05. – 02.06. 2019
Místo konání: Plzeň – Lobzy
Kategorie: muži, junioři, senioři
Případné sloučení kategorií je plně v kompetenci pořadatele.
Podmínky účasti: v rámci podmínek účasti na GP Plzeň – KP pouze pro
klubů Krajského sdružení Plzeň
Prezence: při prezenci GP Plzeň
Startovné:

k účasti v KP příplatek 10,- Kč

členy

Zahájení a časový rozvrh soutěže: podle podmínek GP Plzeň 2019. Přihlášky
k účasti v krajském přeboru se přijímají do odstřílení první položky!
Vyhodnocení:
Bude provedeno z výsledku účastníků v základním závodě.
Závodníci na prvních třech místech v každé kategorii obdrží pohár a věcné
ocenění výboru KSP. Při počtu závodníků v kategorii nižším než tři,
nemůže být kategorie ustavena a titul přeborníka udělen! V souladu se
Soutěžním střeleckým řádem ČSS lze kategorie sloučit. Vyhlášení
výsledků přeboru bude provedeno společně s vyhlášením výsledků GP
Plzeň 2019.
Protesty; zdravotní zabezpečení a pojištění: podle podmínek GP Plzeň
Kontakt na pořadatele KP: Ing. Karel Krůs, SSK Broky – Plzeň č. 0753
mobil: 737 132 207

Pořadatel si vymiňuje právo provedení nutných změn v propozicích, o kterých budou
účastníci včas informováni.

