PROPOZICE
NÁZEV AKCE:

7. ročník Lysická pistole (LP)
DRUH SOUTĚŽE:
POŘADATEL:

soutěž jednotlivců

Střelnice Lysice s.r.o.

DATUM KONÁNÍ: nedělě 27. května 2018
ČAS KONÁNÍ:

8,30 hod.– prezentace

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Lysice

9,00 hod.– zahájení soutěže

DISCIPLINA: LP 1. střelba 3 (nástřel) + 15 ran vstoje na 25m, bez opory,
na terč mezinárodní pistolový 50/20
2. střelba 3 (nástřel) + 15 ran vstoje na 40m, bez opory,
na terč mezinárodní pistolový 50/20
KATEGORIE:
jednotná, bez rozdílu výkonnostních tříd
PODMÍNKY ÚČASTI:
- průkaz zbraně, zbrojní průkaz
- soutěží se dle pravidel sportovní střelby
- účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody
- každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu
a provozního řádu střelnice a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat
STARTOVNÉ: 150,- Kč
ZBRANĚ A STŘELIVO:
- vlastní
- do soutěže LP budou připuštěny pistole od ráže 7,62 mm; zbraň bez optiky,
dalekohled je povolen
HODNOCENÍ:
- hodnocení je dáno dosaženým součtem bodů z obou disciplín
- vyhodnocené terče budou vystaveny
- při rovnosti bodů se rozhoduje:
1) Podle většího počtu desítek, devítek, osmiček, … atd.
2) Podle většího počtu čistých ( vnitřních) desítek, devítek,...atd.

PROTESTY:
- protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 minut od
vystavení terčů dané směny
- protest má právo podat každý soutěžící po složení manipulačního poplatku 100,- Kč
- není-li protest uznán za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch organizátorů
CENY:
do 3. pořadí diplomy a věcné ceny
ČASOVÝ ROZVRH:
od 08.30 hod. prezentace
od 09.00 hod. zahájení střelby
PŘIHLÁŠKY:
přímo na střelnici před závodem
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:
lékárnička, automobilem na Lékařskou službu první pomoci v Boskovicích
RŮZNÉ:
- střelnice se nachází v okrese Blansko v bezprostřední blízkosti státní silnice
spojující městys Lysice a obec Štěchov
- jedná se o lokalitu v přírodním areálu bývalého lomu.
- vzdálenost od Brna cca 30 km
- před vyhlášením výsledků může uvolnit závodníka ze závodu hlavní rozhodčí
- závodník, který bez uvolnění ze závodu odjede před vyhlášením výsledků, ztrácí
nárok na cenu
- tu obdrží závodník v pořadí na dalším místě, který je přítomen vyhlášení výsledků
OBČERSTVENÍ:
zajištěno na střelnici
Kontakt:
http://www.strelnicelysice.cz/
Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při
nástupu soutěžících.
Vydání propozic: 10.5.2018

Střelnice Lysice s.r.o.

