Kryt civilní obrany – vzduchovková střelnice
sídliště U Jána ul. Vávrova, Kolín 4

50°0'59.151"N, 15°12'4.898"E

Časový harmonogram soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny

PROPOZICE
O pohár ředitele DDM 2021 – 15. ročník
Druh soutěže:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:

Soutěž jednotlivců 2. kategorie
Sportovně střelecký klub DDM Kolín č. 0045
sobota 4. 12. 2021
Kryt CO, Vávrova, Kolín 4
viz mapka

Ředitel soutěže: Ing. Miloš Novotný
Rozhodčí:
Nominuje pořadatel

Technické podmínky:
Stěna s posuvnými lapači pro disciplíny vleže, VzPu40 přitahovací zařízení. Stavy pro
střelbu s oporou nebudou vybaveny opěrkami. Dalekohledové stojany k dispozici
nejsou.

Prezentace:

Od 7:30 do zahájení poslední směny

Časový rozvrh:

Viz grafický harmonogram

Hosp. ustanovení:

Účast v soutěži je na vlastní náklady

Pojištění:

Pořádající SSK je pojištěn v odpovědnosti organizace za
škodu pojistkou ČSS č. 52-00047140 u Kooperativa a.s.

Disciplíny: (A) VzPu20 s oporou, (B) VzPu30, (C) VzPu40
Kategorie: (0) mládež do 12let s oporou, (1) mládež do 12let,
(2) mládež do 14let, (3) dorost do 18let,
Soutěžící v kategorii 0 nemohou startovat v kategorii 1

Startovné: VzPu20 – 100Kč
VzPu40 – 140Kč
Odměny:

VzPu30 – 120 Kč

Zdravotnické
zabezpečení:
Přihlášky:

V disciplíně VzPu20 budou oceněni všichni účastníci. První tři navíc
obdrží diplom a medaili.
V disciplíně VzPu30 obdrží tři nejlepší závodníci medaili, diplom a
věcnou cenu. Závodníci na 4-6 místě v každé kategorii obdrží věcnou
cenu.
V disciplíně VzPu40 obdrží tři nejlepší střelci v každé kategorii medaili,
diplom a věcnou cenu.

Lékárnička na střelišti, ON Kolín
Přihlášky zasílejte do 1. prosince 2021 výhradně emailem: ssk.ddm.kolin.0045@gmail.com
V přihlášce uveďte:
1) disciplínu a kategorii
2) příjmení a jméno závodníka
3) rok narození
4) číslo průkazu ČSS,
5) číslo a název SSK ČSS,
6) požadavek na zařazení do směny

Nejlepší střelec v disciplíně VzPu30 obdrží Pohár ředitele DDM Kolín.

Pravidla:

Není-li uvedeno jinak, platí pravidla ČSS/ISSF pro VzPu a národní
pravidla pro VzPu30 vleže platná od 1.11.2017.
VzPu20 s oporou 10 min příprava, 30 min nástřel + závod.

Protesty:

Do 10 minut po zveřejnění výsledků u HR se vkladem 500,- Kč

Potvrzení registrace bude zasláno na e-mailové adresy. Zaregistrované závodníky
prosíme, aby o případné nemožnosti startu zaslali co nejdříve informaci. Průběžné
startovní listiny a konečná startovní listina, stejně jako případné doplňující informace,
budou vyvěšeny na našich webových stránkách: http://www.sskkolin.cz.

Stravování:

Základní občerstvení, restaurace v okolí střelnice

Covid-19:

Závod bude probíhat dle aktuálních opatření vlády,
ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

