PROPOZICE
Otevřeného Mistrovství České republiky ve sportovní
střelbě
M Pu s puškohledem - M Pu otevřená mířidla
na mizivé cíle do 50 metrů
Pořadatel:

Český střelecký svaz Praha

Organizátor:

KS ČSS Královéhradeckého kraje

Datum konání:

7. září 2019

Místo konání:

Hradec Králové - Třebeš, střelnice V Mlejnku 592/2

Disciplíny:

M Pu MC s puškohledem do 50 metrů
M Pu MC otevřená mířidla do 50 metrů

Kategorie:

I. Muži
III. Dorost

II. Ženy
IV. Dvojice / družstva /

Organizační výbor:
předseda:
tajemník:
tech. zabezpečení:

FRÝDA Jaroslav
KALINOVÁ Blanka - Územní vedoucí rozhodčích
HANUŠ M., ŠPALEK O., DVOŘÁK I.

Ředitel mistrovství :

plk. JUDr. David FULKA – ředitel krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

Hlavní rozhodčí:
Předseda hod. komise:
Rozhodčí na střelišti:
Sbor rozhodčích:

KREJČÍ
Radko
A 0069
BENEŠOVÁ Vladimíra A 1565
KOTVA
Josef
A 0195
deleguje KVR spolu s organizátorem soutěže

Technický delegát:
Podmínky účasti:

Vlastimil Zrůst
Otevřeného MČR se mohou zúčastnit střelci, kteří se přihlásí na adresu:
Jaroslav FRÝDA, Luční 300 Hradec Králové 3 PSČ 500 03 nebo na
E-mail frydajar@seznam.cz . Zároveň je třeba oznámit, pokud střílí
s jednou zbraní více střelců
Přihlášku je třeba zaslat do 25. srpna 2019

Startovné:

jednotlivci
družstva (dvojice)

200,- Kč za start v každé disciplíně,
100,- Kč, splatné při prezenci.

Prezence:

podle časového rozvrhu

Povinné doklady:

1) Platný průkaz střeleckého spolku.
2) Zbrojní průkaz, průkaz zbraně a OP.

Losování:

Bude provedeno organizátorem před zahájením M ČR.

Zbraně a střelivo:

Vlastní - odpovídající PSS pro tyto disciplíny.

Časový rozvrh M ČR:

Prezence + přejímka zbraní

7:30 – 8:45 hod.

Zahájení M ČR 2017

9:00 hod.

Start I. směny

9:30 hod.

Vyhodnocení do 30 minut po skončení střelby
Přejímka zbraní bude provedena při prezenci podle časového rozvrhu.
Hodnocení:

V soutěži jednotlivců se hodnotí každá vyhlášená kategorie v každé
disciplíně samostatně při účasti nejméně 6 závodníků, u kategorie ŽENY
- DOROST 4 závodníci/e . V soutěži družstev (dvojic) se hodnotí
družstva bez rozdílu kategorií při účasti nejméně 3 družstev.
Při menším počtu, než je uvedeno, se kategorie slučují dle ŘSS a PSS.

Protesty:

Dle PSS písemně do 10 minut od zveřejnění výsledků do rukou HR
s vkladem 500,-Kč, který při neuznání protestu propadá
organizátoru M ČR.

Vyhlášení výsledků:

přesné časy budou uvedeny na informační tabuli.

Tituly a odměny:

Vítězové, jednotlivých disciplín a kategorií získávají titul "Mistr ČR
pro rok 2019, diplom a medaili. Závodníci na 2. a 3. místě diplom
a medaili. Hodnocená družstva (dvojice) na 1. místě získají titul " Mistr
ČR pro rok 2019. Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom + medaili.

Uznání rekordu:

Uznání rekordů se řídí Řádem střeleckých soutěží a Směrnicí
pro přiznávání a evidenci rekordů ČR.

Výsledkové listiny:

Výsledkové listiny budou uveřejněny na stránkách ČSS.

Zdravotní zajištění:
Pojištění:

první pomoc na střelnici a odvoz do nemocnice Hradec Králové cca l km.
Pořadatel i organizátor jsou pojištěni v odpovědnosti organizace za
škody pojistkou ČSS.

Sportovní a technické ustanovení: Závodníci startují za své mateřské kluby.
Hostování není povoleno.
Soutěží se podle platných PSS v ČSS platných od 15. 4. 2013
Startovní listiny budou vyvěšeny při prezenci.
Složení družstev:

Družstva (dvojice), složená z členů jednoho SSK, případně družstvo
krajského sdružení. Soupisky dvojic se odevzdají před zahájením závodu
do rukou hlavního rozhodčího, nebo jím určeného funkcionáře MČR.

Povinnosti závodníků:
1)

Dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci se zbraněmi.

2)

Řídit se platnými směrnicemi antidopingových předpisů a podrobit se případné
antidopingové zkoušce.

3)

Závodníky mladší 18 let musí doprovázet jako "nezbytný doprovod" dospělá osoba.

4)

Dostavit se včas k presenci, přejímce zbraní a výstroje, ke slavnostnímu zahájení a
vyhlášení výsledků. Písemné omluvy z neúčasti na vyhlášení výsledků (pouze ze
závažných důvodů) přijímá a schvaluje hlavní rozhodčí nebo jím určený funkcionář
M ČR.

Hospodářská ustanovení:
1)

Stravování: hradí si každý sám - na střelnici bude zajištěno občerstvení.

2)

Delegovaným funkcionářům a obsluze budou vyplaceny náležitosti dle interních
směrnic ČSS

Všeobecné informace:
Postup střelby:

I. část závodu se střílí na 20 stanovištích
II. část závodu se střílí na 12 stanovištích
III. část závodu se střílí na 8 stanovištích
(viz rozpis, který bude vyvěšen na tabuli)

Střelnice je vybavena stojany pod dalekohled a jednotnými podložkami pod střelce.
Použití podložky pod lokte je povoleno. Střelnice se nachází cca 500 m za posledním domem
Hradce Králové (restaurace DURAN) ve směru na obec Vysoká nad/Labem.
Informace:

Český střelecký svaz z.s.
U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7
tel. 266 722 251
shooting@shooting.cz

Frýda Jaroslav
Luční 300 Hradec Králové 3 PSČ 500 03
mobil: 606 307 304
email: frydajar@seznam.cz

Schváleno STK ČSS 30.4.2019
plk. JUDr. David FULKA
ředitel krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
ředitel mistrovství

ing. František KADAVÝ

Jaroslav Frýda

předseda STK ČSS

předseda organizačního
výboru

