
SOUHRNNÉ PROPOZICE
pro závody MaO a VeO v zimě 2022/23

Místo konání:         sportovní střelnice SSAŠ Prachatice, Krumlovská 1400 (nad sběrným 
                                dvorem)
                                      GPS : 48°59'49.125"N, 14°1'0.255"E 
                                                 48.9969792N, 14.0167375E 

Termín konání:      Dle data, vždy od 9.00 hod. prezence od 8.30 hodin
                                rok 2022 :   26.11. a 3.12.
                                rok 2023 :       7.1. a 4.2.

Ředitel soutěže:    Zdeněk Gaťák

Hlavní rozhodčí:   Karel Talafous

Podmínky účasti: platný ZP a průkaz zbraně (střelci bez ZP pod dohledem odpovědné
                               osoby)
 
Zbraně a střelivo: MaO : dlouhá kulová zbraň ráže .22 LR s puškohledem.
                                   VeO : dlouhá kulová zbraň od ráže 6mm s puškohledem

Kategorie:              MaO : standard, open
                                VeO : bez rozlišení 

Startovné:             250 Kč za jednu kategorii, 400 Kč za obě, 500 Kč za tři

Průběh závodu:    MaO : neomezený nástřel + 40 soutěžních ran v čase 30 min 
                               VeO :  neomezený nástřel + 20 soutěžních ran v čase 30 min
                               společně : střílí se vleže na vzdálenost 50 m, střelnice je vybavena 
                               podložkami pod střelce.

Hodnocení:            MaO : pořadí určí bodový nástřel z možného bodového maxima. Při
                                     bodové shodě rozhoduje :
                                     1. počet desítek
                                     2. počet bodů na terči rukojmích
                                     3. pro první tři místa rozstřel, dále zůstává shodné umístění.
                                VeO : pořadí určí bodový nástřel z možného bodového maxima. Při
                                     bodové shodě rozhoduje :
                                     1. počet centrů
                                     2. pro první tři místa rozstřel, dále zůstává shodné umístění.

Protesty:                do 10 minut od vyhlášení výsledků s vkladem 300 Kč

Ceny:                      v každé kategorii medaile a věcné ceny za 1. až 3. místo

Informace:              Zdeněk Gaťák, tel. 603479886
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Technické podmínky:
Standard + VeO:     PODLOŽENÍ PAŽBY POUZE PRÁZDNOU RUKOU – při zjištění
                                 použití vaku, třetí nohy, pažba položená na zemi apod. bude udělena
                                 penalizace 30% z výsledného bodového nástřelu.
                                 Zvětšení puškohledu bez omezení

                         Nožičky (bipod)                             – ANO
                         Střelecké vaky                              – pouze přední (zadní podpěra
                                                                                 zakázaná)
                        Třetí noha                                     – NE
                        Střelecké rukavice                        – ANO
                        Pozorovací dalekohledy               – ANO
                        Střelecké kabáty, řemeny a háky  – NE

 Open:                     BEZ OMEZENÍ  

Občerstvení:          občerstvení na střelnici je zajištěno

                                                                                Zdeněk Gaťák, ředitel závodu
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