Český střelecký svaz
SSK Hradec Králové – Třebeš

Propozice
sportovní střelecké soutěže kat. „II“ zařazené v kalendáři ČSS

pořádané s podporou statutárního města Hradec Králové

POHÁR
HRADCE KRÁLOVÉ
Memoriál J. Pospíšila
v disciplínách LM, SM 60 a LM, SM 3x20

5. června 2021

Jaroslav Pospíšil (* 1943 – + 2011)
dlouholetý střelec, úspěšný trenér mládeže a obětavý funkcionář SSK Třebeš HK, na
jehož počest se v letošním roce koná (jako součást Poháru HK) již X. ročník
memoriálu nesoucí jeho jméno.

Druh soutěže:

otevřená sportovní střelecká soutěž II. kat. zařazená
do kalendáře ČSS
Pořadatel:
SSK HK – Třebeš, č. 0054
Datum konání:
5. 6. 2021
Místo konání:
Střelnice SSK Třebeš, V Mlejnku 592/2, HK – Třebeš
Disciplíny:
LM60, SM60, LM3x20, SM3x20 (dostřel)
Kategorie:
1) Muži + junioři (LM60 a LM3x20)
2) Ženy + juniorky (SM60 a SM3x20)
3) Dorostenci (SM60)
4) Dorostenky (SM60)
5) Dorost (SM3x20)
Ředitel soutěže:
Libor Kračmar
Hlavní rozhodčí:
Jiří Ledvinka A 0206
Sbor rozhodčích:
Deleguje pořadatel
Techn. zabezpečení:
Pavel Hojdík
Podmínky účasti:
pro členy ČSS a AVZO a ostatní zájemce o sport.
střelbu s platným zbrojním průkazem a průkazem
zbraně a potvrzením o testování na COVID-19 dle
nařízení vlády č. 448
Startovné:
120,- Kč za jednotlivce a disciplínu (200,- Kč za obě
disciplíny)
Odměny a ceny:
soutěžící na 1. až 3. místě v každé disciplíně a
kategorii obdrží věcnou cenu
Hodnocení:
dle PSS dané disciplíny a těchto propozic
Protesty:
do 10 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 500,Kč do rukou hlavního rozhodčího
Zdravotní zajištění:
první pomoc a vozidlem do FN Hradec Králové (cca 1
km)
Technická ustanovení: střílí se po 2 ranách do soutěžního terče (3 nástřelné
terče), dostřel (pořadí poloh – S; K) po 5 ranách do
soutěžního terče
střelnice se nachází ve směru na Vysokou n/L cca
600m za restaurací Duran a je vybavena podložkami
pod střelce a stojany pro dalekohled
Vlastní průběh závodů bude upraven v souladu
s proticovidovými opatřeními dle aktuálního
nařízení vlády
Začátek závodu:
Prezence od 7,45 hod; v 8,45 hod zahájení 1. směny
(nástup na střeliště 8,30 hod)

Proticovidová opatření
dle nařízení vlády č. 443 ze dne 3. 5. a č. 448 ze dne 10. 5. 2021
Každý účastník (vč. trenérů a doprovodu) se u prezence prokáže
potvrzením, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo potvrzením, že
absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test na přítomnost viru
s negativním výsledkem nebo certifikátem MZ ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky (v případě
jednodávkové vakcíny od její aplikace) uplynulo nejméně 14 dnů nebo
potvrzením, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od
prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
Při prezenci je každý účastník vč. trenérů a doprovodu povinen uvést své
kontaktní údaje – adresu a telefon.
Pohyb osob je povolen pouze ve venkovních prostorách střelnice, proto
důrazně žádáme účastníky, aby se ve vestibulu střelnice zdržovali pouze na
dobu nezbytně nutnou k příchodu a odchodu na střeliště. Vstup do vnitřních
prostor s výjimkou určeným pořadatelům je zakázán. Ve všech venkovních
prostorách včetně střeliště (s výjimkou přidělených stavů) je povinnost
dodržovat rozestupy od jiných osob nejméně 2 metry.
Ve všech prostorách střelnice jsou účastníci povinni nosit předepsanou
ochranu dýchacích cest (např. respirátory FFP2/KN95), kterou smí sundat
pouze střelci na svém stavu po povelu „start“ a opět si ji nasadit po ukončení
střelby. Nošení ochrany dýchacích cest je povinné i v čase přestavby zbraně a
změny polohy u disc. LM/SM3x20.
Občerstvení bude zajištěno v omezené míře prostřednictvím výdejového
okénka. Při konzumaci potravin včetně nápojů jsou všichni povinni dodržovat
rozestupy od jiných osob alespoň 2 m.
Z důvodu dodržení max. počtu 50 osob ve stejném čase na střelnici žádáme
všechny účastníky aby:
a) minimalizovali svůj doprovod (trenéři atd.)
b) přijížděli až před začátkem přidělené směny a po odstřílení střelnici v co
nejkratším čase opustili – výsledkové listiny budou zveřejněny jako obvykle
na web. stránkách klubu (www.ssktrebes.cz), slavnostní vyhlášení je zrušeno a
ceny vítězům budou předány jiným způsobem.

Časový rozpis směn (nástup na střeliště):
1. směna (LM/SM60) – 8,30 hod
2. směna (LM/SM60) – 10,45 hod
3. směna (LM/SM60) – 13,00 hod
4. směna (LM/SM3x20 dostřel) – 14,45 hod
3. směna je vyhrazena pro soutěžící, kteří budou pokračovat disc. 3x20
(Tento rozpis může být upraven a navýšen počet směn v návaznosti na možné
navýšení max. počtu účastníků s aktuálním nařízením vlády.)
Přihlášky:
zaslat na e-mail: kracmar.l@seznam.cz nebo tel.: 736 747 610 (do přihlášky
uvést: příjmení a jméno, č. průkazu, rok nar., název a číslo klubu + kontaktní
údaje – adresa, telefon včetně všech osob doprovodu)
Pořadatel ukončí přihlášky po naplnění počtu osob vč. doprovodu
v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR nebo po naplnění kapacity

střelnice.
za SSK HK - Třebeš
Libor Kračmar

S PODPOROU MĚSTA

Hradec Králové z roku 1885

