PROPOZICE
XXI. ročníku
Zimní střelecké ligy Českomoravské vysočiny
o putovní pohár hejtmana kraje Vysočina a starosty města Havlíčkova Brodu
AVZO Havlíčkův Brod ve spoluprácí se Sanima s.r.o., Havlíčkův Brod pořádá
XXI. ročník nejdelší ligové zimní střelecké soutěže z krátkých kulových zbraní na otevřené střelnici
Místo konání: Střelnice AVZO Havlíčkův Brod, Kyjovská 1024.
Disciplíny:
1.: Velkorážná pistole 5+30
2.: Sportovní pistole 5+30
Obě discipliny se budou střílet souběžně.
Započítává se 8 nejlepších výsledků, není možno odstřílet v jednom termínu více kol.
Povolené zbraně a ráže:
SP: pistole či revolver ráže .22 LR splňující parametry "sportovní pistole" dle ISSF
VP: pistole či revolver ráže min. 7.65mm, max. .45
Termíny kol:
30.9. - 14. 10. - 28. 10. - (11. 11. - 25.11.) - 9. 12. - 6. 1. 2018 - 20. 1. - 3. 2. - 17. 2. - 3. 3. - 17. 3. (31.3. - 14.4.)
Listopadové termíny odpadnou v případě plánované údržby zařízení střelnice - bude upřesněno na
www.strelnice.biz a Maternových stránkách. Celkem proběhne 12 kol.
Časový rozvrh jednotlivých kol:

8:00 – 8:45 prezence
8:45 – 9:00 nástup a příprava
9:00
zahájení 1. směny
Kategorie: "open" - pro všechny organizované i neorganizované střelce bez rozdílu VT.
Startovné: 60Kč / kolo / disciplína
Podmínky soutěže: soutěží se podle pravidel sportovní střelby, střílí se 2x15 ran do terče
Zúčastnit se mohou všichni, kdo vlastní zbrojní průkaz příslušné skupiny, který při prezentaci
předloží společně s průkazem zbraně.
Všichni střelci se účastní na vlastní zodpovědnost a zavazují se dodržovat pokyny rozhodčích
a bezpečnostní předpisy.
Průběžné výsledky jsou k dispozici po každém kole, vyhlášení výsledků a předání cen probíhá v den
posledního kola.
Protesty: dle pravidel do 30 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 150Kč
Ceny: putovní pohár hejtmana kraje Vysočina a starosty města Havlíčkova Brodu pro vítěze, věcné
ceny dle možností pořadatele pro všechny závodníky s plným počtem hodnocených kol.
Hl. rozhodčí: Pavel Ninger

Řídící střelby: Josef Turek

Ředitel soutěže: Josef Bauer

Na střelnici bude zajištěno občerstvení
Kontakt: 776054368 Martin Janda, 604582090 Josef Bauer
Na shledanou se těší pořadatelé.

