Pohár mládeže SSK Klatovy
Srdečně zveme na sérii závodů, které pořádá SSK Klatovy
Druh soutěže:

šestikolový pohár ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže a 40 ran vstoje

Pořadatel:

SSK 0173 Klatovy

Datum konání:

16.11. 2019
14.12.2019
11.1.2020
1.2.2020 - bez kategorie 4
7.3.2019
21.3.2020

Místo konání:

Sál kulturního domu ve Dolanech u Klatov

Ředitel závodu:

František Holub

Hlavní rozhodčí:

Jiří Koukal A0346

PHK:

Zdeněk Kadlec

Disciplíny:

1) VzPu 30 ran vleže do 12 let
2) VzPu 30 ran vleže do 14 let
3) VzPu 30 ran vleže s oporou pro začínající střelce do 12 let
4) VzPu 40 ran dorostenci, dorostenky

Časový rozvrh:

od 7:45 – Prezentace pro první směnu
08,40

1. Směna – nástup na stanoviště (v jedné směně

08,50

1. Směna – příprava a nástřel

09,00

1. Směna – zahájení závodu

8 stanovišť)

Nástup na stanoviště dalších směn:
09,40 - 2. Směna

10,40 - 3. Směna

11,40 - 4. Směna

12,40 - 5. Směna

Po odstřílení závodu 30 ran vleže průběžně začne závod 40 ran vstoje pro dorostence a dorostenky starší 14ti let.
Vyhlášení výsledků: do 30 minut po ukončení střelby

HODNOCENÍ NA DESETINY podle pravidel platných od 1.11.2017
Protesty :

do 10 minut po vyhlášení výsledků s vkladem 500,-Kč

Startovné:

100,-Kč za disciplínu

Ceny:

pro 3 nejlepší v každé kategorii v každém samostatném závodě
Do celkových výsledků se započítávají čtyři nejlepší závody – tři nejlepší závodníci obdrží
pohár

Hosp. ustanovení:

veškeré náklady hradí za střelce vysílající organizace

Zbraně a střelivo:

vlastní

Pojištění:

Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti organizace pojistkou ČSS

Zvláštní ustanovení:

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

Jak se dostat na místo konání:
-

KD Dolany – Dolany 33, 339 01 Dolany, GPS 49.4433556N, 13.2483458E
https://mapy.cz/zakladni?x=13.2483458&y=49.4431533&z=18&base=ophoto&source=addr&id=9419666
https://www.google.cz/maps/@49.4431811,13.2480299,3a,60y,49.45h,82.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7VqmHBpzt2S2_yH86xIww!2e0!7i13312!8i6656

děkujeme obci Dolany za spolupráci http://www.obec-dolany.cz/

