
                                                      PROPOZICE
                                                                      * * * 
 seriálu střeleckých závodů v hale, zima 2022 / 2023

ZIMNÍ  LIGA K4M
                                          * * * 

Pořadatel :                 SSAŠ – ZO Střelnice Prachatice
                
Datum konání :          sobota 17.12. 2022  – 1.kolo
                                    sobota 21.1.2023     – 2.kolo
                                    sobota 11.2.2023     – 3.kolo
                                    sobota 4.3.2023      – 4.kolo, finále

Seriál 4 samostatných závodů v hale, z nichž 3 nejlepší nástřely se budou 
počítat do celkového hodnocení seriálu.

Místo konání :          nová střelnice SSAŠ Prachatice, Krumlovská 1400 
                                   GPS : 48°59'49.125"N, 14°1'0.255"E 
                                              48.9969792N, 14.0167375E 

Časový program:     8:15 – 9:00 hod.             prezentace
                                 9:00 hod.                        losování, zahájení závodu  

Popis disciplin:         Střílí se tzv. VELKÝ  standard, tj. 2x 10 výstřelů na každý redukovaný terč
                                   sedící liška  -  poloha vleže příp. v sedě podle volby pořadatele
                                   srnec           -  poloha vstoje s oporou pevné tyče 
                                   kamzík        -  poloha vstoje s oporou volně stojící tyče
                                   kňour          -  poloha vstoje bez opory

Každý  terč se střílí v čase 6 minut na 50 metrů s možností  použítí optiky bez omezení zvětšení. U 
prvního terče lišky bude možnost 3 zkušebních ran do nastřelovacího terčíku
                
Organizační výbor:   Ředitelé jedotlivých závodů:            podle rozpisu SSAŠ Prachatice
                                   Hlavní rozhodčí:                             Luděk Holý
                                   Technická služba:                           členové SSAŠ – ZO Střelnice Prachatice

Startovné:                 350,- Kč za každý závod

Ceny :                        závodníci na prvních 3 místech v každém ze 4 závodů obdrží medaile a
 věcné ceny dle počtu startujících. Střelci na prvních 3 místech celkového
 seriálu (3 nejlepší výsledky ze 4 závodů) obdrží pak poháry a diplomy.

Protesty:                    Do 15 min po zveřejnění výsledků s vkladem 500 Kč

Hodnocení :              podle Střeleckého řádu ČMMJ



Informace :                Luděk Holý, tel.607510736

Lékařská služba :     ZS Prachatice

Podmínky účasti:     Hodnoceni v celkovém seriálu Zimní ligy budou ti závodníci, kteří se 
zúčastní  min.3 závodů, další podmínkou je účast na finále ( = 4.závod ).  

 Střílí se podle platného Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou 
sportovní střelbu  a těchto propozic.

Občerstvení zajištěno !!
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