Český střelecký svaz
Sportovně střelecký klub Hradec Králové – Třebeš

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

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

4. června 2022

Jaroslav Pospíšil (+ 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 XI. ročník memoriálu nesoucí jeho jméno.

S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Druh soutěže:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Disciplíny:
Kategorie:

otevřená sportovní střelecká soutěž II. kat. zařazená do kalendáře ČSS
SSK HK – Třebeš, č. 0054
4. 6. 2022
Střelnice SSK Třebeš, V Mlejnku 592/2, HK – Třebeš
LM/SM 60, LM/SM 3x20
1) Muži + junioři (LM60 a LM3x20)
2) Ženy + juniorky (SM60 a SM3x20)
3) Dorostenci (SM60 a SM3x20)
4) Dorostenky (SM60 a SM3x20)
V případě že bude v jedné kategorii startovat méně než 5 soutěžících, může dojít ke
sloučení kategorií
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
Startovné:
120,- Kč za jednotlivce a disciplínu (200,- Kč za obě disciplíny)
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
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přijímání přihlášek při naplnění kapacity
střelnice
Odměny a ceny:
soutěžící na 1. až 3. místě v každé disciplíně a kategorii obdrží věcnou cenu a
medaili
Hodnocení:
dle PSS dané disciplíny a těchto propozic (časy na nástup a pro polohový závod dle
pravidel ISSF platných od 1. 1. 2022 – polohy +15 min. pro papír. terče = 105 min.)
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: LM/SM 60 se střílí po 2 ranách do soutěžního terče (3 nástřelné terče), LM/SM 3x20
po 5 ranách do soutěžního terče (3 nástřel. terče pro každou polohu)
střelnice se nachází ve směru na Vysokou n/L cca 600 m za restaurací Duran a je
vybavena podložkami pod střelce a stojany pro dalekohled
Časový rozvrh:

Směna
nástup
nástřel
závod
disciplína
I.
08:30
08:35
08:50 – 09:50 LM/SM 60
II.
10:00
10:05
10:20 – 11:20 LM/SM 60
III.
11:30
11:35
11:50 – 12:50 LM/SM 60
IV.
13:00
13:05
13:20 – 15:05 LM/SM 3x20
Vyhlášení LM/SM60:
15:10
V.
15:30
15:35
15:50 – 17:35 LM/SM 3x20
Vyhlášení LM/SM3x20:
18:00
Tento rozpis je orientační a může se změnit podle počtu soutěžících v jednotlivých disciplínách
za SSK HK - Třebeš
Libor Kračmar

Hradec Králové z roku 1885

