18. ROČNÍK STŘELECKÉHO PŘEBORU DRUŽSTEV /
16. ROČNÍK STŘELECKÉHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ

O PUTOVNÍ POHÁR SV .

H UBERTA

18. ročník střeleckého přeboru je pořádaný společností Lesy města Písku s.r.o.
Termín a místo:

sobota 7. června 2014, střelnice Písek - Provazce

Organizační výbor:
ředitel soutěže:
členové:

Rozhodčí:

Ing. Václav Zámečník
Milan Bláha, Brouček Ladislav, Němec Ladislav, pro
projednávání protestů v den závodu bude organizační výbor
doplněn o jednoho zástupce soutěžících
Petr Zvolánek, hlavní rozhodčí
ostatní rozhodčí zajišťují Lesy města Písku s.r.o.

Zdravotní služba:

zajišťuje společnost Lesy města Písku s.r.o.

Účastníci:

střeleckého přeboru se mohou zúčastnit tříčlenná družstva.
Každý soutěžící je povinen při zacházení se zbraněmi dodržovat
veškeré bezpečnostní a další zákonné předpisy, související
s používáním zbraní a zároveň v plném rozsahu zodpovídá za uložení
svých zbraní a střeliva tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití
nepovolanými osobami a za bezpečnou střelbu. Při prezenci každý
soutěžící předloží zbrojní průkaz ke kontrole.

Rozpis soutěže:

lovecké kolo
baterie
zajíc
vysoká věž
běžící terč
stojící terč 50 m
Celkem

Časový program:

trénink je možný ve čtvrtek odpoledne, kdy je střelnice otevřená a
pouze v případě dostatečného zájmu pak i v pátek, je však nutné
předem projednat s panem Milanem Bláhou (602109373)
sobota 7. června 2014
8.30 h zahájení závodu
9.00 h zahájení střeleb

1 x 20
1 x 20
1 x 10
1 x 10
10 ran
10 ran

100 bodů
100 bodů
100 bodů
100 bodů
100 bodů
100 bodů
600 bodů

(1 terč = 5 bodů)
(1 terč = 5 bodů)
(1 terč = 10 bodů)
(1 terč = 10 bodů)
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Obecné podmínky: závodí se za každého počasí podle pravidel sportovní střelby a těchto
propozic. Organizační výbor si vyhrazuje právo na případné změny.
Zbraně:

U brokových disciplin jsou povoleny libovolné brokovnice max. ráže
12. Používané náboje nesmí být delší než 70 mm, průměr broku nesmí
být větší než 2,5 mm a max. broková náplň může činit 28 g.
U kulových disciplin jsou povoleny pouze malorážkové zbraně (ráže .22
LR). Z malorážek nejsou přípustné speciální terčovnice, malorážky
sportovní a malorážky těžší než 5 kg. Zbraně mohou být vybavené
libovolnými mířidly.

Oblečení:

Chrániče sluchu jsou povinné, doporučují se střelecké brýle.

Hodnocení výsledků:
Jednotlivé discipliny se hodnotí podle platného střeleckého řádu.
V soutěži jednotlivců je pořadí dáno součtem dosažených bodů
v jednotlivých disciplinách.
V soutěži družstev je pořadí dáno součtem bodů všech členů družstva
ze všech disciplin. Pořadí družstev je dáno součtem dosažených bodů
družstvem v jednotlivých disciplinách.
V případě rovnosti bodů v soutěži jednotlivců i družstev rozhoduje o
celkovém pořadí lepší výsledek v disciplině vysoká věž, liška
v průseku, baterie, stojící terč, lovecké kolo, zajíc.
Protesty:

Protesty je možné podávat v průběhu závodu, nejpozději však do 20
minut po zveřejnění konečných výsledků u ředitele závodu s vkladem
2000 Kč. O výsledku protestu rozhoduje organizační výbor většinou
hlasů. Při zamítnutí protestu vklad propadá.

Ceny a diplomy:

Vítězné družstvo získává putovní pohár, všichni členové družstva
diplom a věcnou nebo finanční cenu. Družstva na 2. a 3. místě (všichni
členové) získávají diplom a věcnou nebo finanční cenu.
V soutěži jednotlivců obdrží vítěz putovní pohár, diplom a věcnou nebo
finanční cenu, soutěžící na 2. až 10. místě diplom a věcnou nebo
finanční cenu.

Putovní pohár:

Do trvalého držení získává putovní pohár družstvo nebo jednotlivec,
které zvítězí třikrát za sebou nebo pětkrát celkem.

Startovné:

2.700 Kč za družstvo (nebo 900 Kč za jednotlivce), které bude
zaplaceno v hotovosti při prezentaci. Tréninkové položky se hradí
zvlášť.

Náboje:

V průběhu tréninku a závodu bude zajištěn prodej nábojů SB 24 TRAP
a SB 24 SKEET, ráže 12 a nábojů do malorážek.
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Přihlášky:

Přihlásit do soutěže se lze on - line formulářem na adrese
www.lmpisek.cz v sekci střelnice, písemně nejpozději do 5. června
2014 na adresu:
Lesy města Písku s.r.o.
Flekačky 2641
397 01 Písek
nebo e-mailem na adresu: blaha@lmpisek.cz

Prezentace:

Prezentace závodníků se uskuteční v den tréninku na střelnici. Po
ukončení tréninku provede organizační výbor rozlosování soutěže.

Vítězové předchozích ročníků:
1997 Národní park Šumava
1998 Lesy Protivín, a.s.
1999 Lesy Protivín, a.s.
2000 Národní park Šumava
2001 Národní park Šumava
2002 Forest Svitavy, a.s. I.
2003 Karel Schwarzenberg – LS Orlík
2004 Národní park Šumava
2005 Lesy města Písku
2006 Lesy města Písku
2007 KS-LS Orlík
2008 Lesy města Písku
2009 Volary-Šumava
2010 KS LS Orlík
2011 KS LS Orlík
2012 VLS Horní Planá
2013 Orlík nad Vltavou s.r.o.
1999 Jan Goll, Národní park Šumava
2000 Karel Kotrc, Národní park Šumava
2001 Jiří Petr, LS Svitavy, a.s.
2002 Miroslav Kos, Lesy Č. Rudolec, a.s.
2003 Jan Steiner, KS – LS Orlík
2004 Karel Kotrc, Národní park Šumava
2005 Milan Kirchner, Lesy města Písku
2006 Jan Steiner, Ks – LS Orlík
2007 Novotný, ML Tábor
2008 Zbyněk Červenka, Lesy města Vodňany
2009 Jiří Škrna, Volary-Šumava
2010 Karel Pučálka
2011 Roman Jaroš, VLS Karlovy Vary
2012 Stanislav Nýdrle
2013 Jan Steiner
za organizační výbor:
Ing. Václav Zámečník
ředitel soutěže
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