Sedlčanský dvojboj.
vzhledem k opožděnému startu sezóny kumulujeme do jednoho dne dvě soutěže:
Začínáme SEDLČANSKÝM JARNÍM PŘÁTELÁKEM 2020
( 12.ročník )
velkorážní pistole nebo velkorážní revolver
Pořadatel:

SSK Sedlčany

Místo:

střelnice Sedlčany-Kotlina

Datum konání:

neděle 31. května 2020

Disciplína:

Přátelák 3+30 na 25m (pistole a revolvery hodnoceny společně, každý střílí jen z
jedné zbraně)

Střelecké položky:
1) 10 ran na mezinárodní terč 50cmx20cm – 2x3 minuty
2) 10 ran na nekrytě ležící figuru – 2x2 minuty
3) 10 ran na terč terorista – 2x1minuta
Nástřel: pouze 3 nástřelné rány na mezinárodní terč - do závodu se počítá 10 nejlepších
zásahů z 13;
U položek 1 a 3 povolena střelba obouruč, položka 2 jednoruč; dalekohledy povoleny po celou dobu
soutěže;
Kategorie soutěže:

bez kategorie

Startovné:

150 Kč

Časový rozvrh:

8.15 – 8.45 hodin prezentace včetně kontroly ZP a průkazu zbraně
8.45 – poučení
9.00 – nástup první směny

Hlavní rozhodčí:

Andrušík Ivan

Hodnocení:

součet dosažených bodů (v případě rovnosti rozhoduje 3. položka)

Zdravotní zabezpečení: nemocnice Sedlčany
Ceny:

medaile za první tři místa v každé disciplíně

Protesty:

do 20 minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300Kč

Informace:

Andrušík - tel. 777 564 239
ivan.andrusik@seznam.cz

Malé občerstvení bude zajištěno, nicméně vzhledem k předpokládané době trvání dvojboje do odpoledních
hodin doporučujeme střelcům, aby si přivezli s sebou i svačinu.
Žádáme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 28.5.2020. POZOR kapacita soutěže je vzhledem k
všeobecné situaci omezena, pokud se předem nepřihlásíte, tak nemusíte být do soutěže přijati.
mail: ivan.andrusik@seznam.cz
nebo SMS na tel. 777 564 239

a pokračujeme tentýž den

Memoriálem Zdeňka Váni
SP 15+15
Datum konání tedy:
31.5.2020
Disciplína:
SP 15 + 15 (ráže .22LR)
Pozn.: před každou položkou nástřel max.5 ran; střelba položky 3/7 bude řízena světelnou a zvukovou
signalizací.

Kategorie soutěže: bez kategorie, dalekohledy povoleny po celou soutěž
Startovné:

150 Kč

Časový rozvrh (může být upraven dle ukončení jarního přáteláku.):
12:30 prezentace včetně kontroly ZP a průkazu zbraně (pokud se soutěžící přihlásí i na jarní
přátelák, bude se na oba závody prezentovat již ráno)
12.40 – poučení
12.50 – nástup první směny

Hlavní rozhodčí:

Andrušík Ivan

Hodnocení:

podle PSS

Ceny:

poháry pro 1-3.místo

Protesty:

do 20 minut po zveřejnění výsledků hlavnímu
rozhodčímu s vkladem 300Kč

Informace:

tel. 777 564 239
ssksedlcany@email.cz

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději 28.5.2020.
na mail: ssksedlcany@email.cz
nebo
SMS na tel.: 777 564 239
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE SPORTOVNÍ STŘELBY
Za SSK Sedlčany I.Andrušík
Svou účastí na soutěžích a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním
v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského
klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webu SSK Sedlčany.

Žádáme soutěžící, aby dbali na nařízení vlády ohledně
Covid-19, která budou v den konání závodu v platnosti.
SSK Sedlčany si vyhrazuje právo případné změny závodů.

