střeleckého svazu, kteří předloží platný členský
průkaz, zbrojní průkaz a průkaz zbraně

PROPOZICE
Klatovský karafiát „SP 30+30, LP 60“
Druh soutěže:

soutěž jednotlivců II. kategorie zařazená do
kalendáře akcí ČSS

Startovné:

150,- Kč za disciplínu SP 30+30
150,- Kč za disciplínu LP 60

Zbraně a střelivo:

vlastní, přejímka při prezentaci

Odměny:

věcné ceny pro 1. - 3. v každé kategorii

Pořadatel:

Sportovně střelecký klub Klatovy - 0173

Datum konání:

18. července 2020

Hodnocení:

podle PSS

Místo konání:

sportovní střelnice v Klatovy – Luby

Protesty:

podle PSS do 15 min. po zveřejnění
výsledků s vkladem 500,- Kč

Technická ustanovení:

střelnice je vybavena stojany na dalekohledy

Hospodář. ustanovení:

účast v soutěži na vlastní náklady

Pojištění:

pořádající klub je pojištěn v odpovědnosti
organizace za škodu pojistkou ČSS
č. 86–59901818–6
u pojišťovny Česká Kooperativa

SP 30+30

Disciplíny:
Kategorie:

I. muži, junioři
II. senioři
III ženy, juniorky, dorost

LP 60
Kategorie:
Organizační výbor:
Ředitel soutěže
Tajemník a hospodář
Hlavní rozhodčí
PHK
Časový rozvrh:

I.

společná
Ing. Jiří Koukal
Ing. František Holub
Ing. Jiří Koukal
Jan Bulánek
8. 00 prezentace závodníků SP30+30
8. 20 zahájení
8. 30 1. směna
do 11:00 prezentace závodníků LP 60

Závod LP 60 (cca od 12,00 hod) po ukončení závodu SP 30+30
Podmínky účasti:

soutěže se mohou zúčastnit členové Českého

Popis cesty na střelnici: příjezd na střelnici po silnici č. 27 směr
Klatovy – Železná Ruda, za železničním
podjezdem odbočit k benzínovému čerpadlu,
projet kolem garáží, střelnice je cca po 150 m.
Zvláštní ustanovení:

pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích
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/

