Zimní oblastní střelecká liga 2022/2023, XVII. ročník
Druh soutěže:

Více kolový závod jednotlivců II. kategorie pro vzduchovou pušku a pistoli

Pořadatel:

SSK Kopřivnice 0374 ve spolupráci s AVZO Kopřivnice

Datum soutěže:

I. kolo - 18. a 19.11.2022
II. kolo – 2. a 3.12.2022
III. kolo – 6. a 7.1.2023

IV. kolo - 27. a 28.1.2023
Finále VzPu - 10.2.2023
Finále VzPi - 11.2.2023

* přesun disciplín na jiný den je možný pouze po dohodě s pořadateli

Místo konání:

Ředitel soutěže:

Vzduchovková střelnice AVZO Kopřivnice a SSK Kopřivnice v suterénu radnice města
Kopřivnice
VzPi 60 – muži, junioři
VzPu 60 – muži, junioři
VzPi 60 – ženy, juniorky
VzPu 60 - ženy, juniorky
VzPi 40 – senioři, seniorky (od 50 let)
VzPu 40 – dorostenci/ky
VzPi 40 – dorostenci/ky
RpVzPi 30+30
StVzPi 40
p. Domitra Radek

Hospodář:

p. Michal Hromočuk

Hlavní rozhodčí:

p. Michal Hromočuk

Sbor rozhodčích:

Deleguje pořadatel

Podmínky účasti:

Startující předloží členský průkaz ČSS nebo AVZO
Při účasti méně než pěti střelců v kategorii budou kategorie sloučeny

Startovné:

130,- Kč za závodníka a disciplínu splatné při prezentaci

Přihlášky:

a) elektronickou přihláškou na www.ssk-koprivnice.cz
b) e-mailem na info@ssk-koprivnice.cz
c) telefonicky p. Michal Hromočuk na tel. č. 603 856 524
U hlavního rozhodčího nebo ředitele soutěže do 20 minut po zveřejnění výsledků, s
vkladem 500,- Kč, při uznaném protestu se vklad vrací.
V pátek - VzPu
V sobotu - VzPi
16:00 - 16:15 – prezentace a namátková
07:30 - 08:00 – prezentace a namátková
přejímka zbraní
přejímka zbraní
16:15 – nástup na stanoviště
08:00 – nástup na stanoviště
16:45 – zahájení první směny
08:30 – zahájení první směny
Vyhlášení výsledků do 30-ti minut po ukončení poslední směny

Disciplíny a kategorie:

Protesty:
Časový rozvrh:

Hodnocení a odměny:

Konečný výsledek = průměr ze tří nejlepších výsledků + výsledek finále (V.kolo). Tři
nejúspěšnější střelci v kategorii obdrží věcnou cenu.

Technická ustanovení:

Zdravotní zabezpečení:

Střelnice s 12-ti stavy s přitahovacími terči VzPi 2 rány, VzPu 1 rána do terče.
Disciplíny VzPu, RVzPi a StVzPi budou vyhodnoceny věcnými cenami při účasti
minimálně 5-ti závodníků v konkrétní disciplíně.
Pohotovostní lékařská služba nemocnice NJ.

Pojištění:

Soutěžící, doprovod i návštěvníci se zúčastní výhradně na vlastní nebezpečí!

Hospodářská ustanovení: Závodníci se účastní na náklady vlastní nebo náklady vysílající organizace.
Ostatní:

Po dobu závodu zajištěno drobné občerstvení - káva, čaj, nealko, oplatky, párky.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny a doplnění propozic včetně úpravy termínu.

