Propozice 6. ročníku střeleckého maratonu

Sezemický MAMLAS 2022
(„maraton mladých střelců“)
Pořadatel:
Druh soutěže:
Datum:
Místo:
Disciplíny:
Ředitel soutěže:
Tajemník soutěže:
Hlavní rozhodčí:
PHK:
RPČ:
Časový rozvrh:

Podmínky účasti:
Startovné:
Zbraně a střelivo:
Protesty:
Hosp. ustanovení:
Zdrav. zabezpečení:
Pojištění:
Tech. ustanovení:

Odměny:

Občerstvení:
Přihlášky:

Ostatní:

ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Sezemice (č. 0253)
soutěž jednotlivců a tříčlenných klubových družstev (povolen 1 hostující člen)
sobota 5. března 2022 – pistole
neděle 6. března 2022 – puška
Střelnice Sezemice (ulice Ke Křížku)
VzPi/VzPu 100 – společná kategorie + družstva
Stanislava Kišáková
Jakub Novák
Jan Straka – A 0949
Jana Adamová – B 0384
Ondřej Kamenický – C 1882
8:00-12:00 – prezence
8:30 – začátek 1. směny (další směny nastupují průběžně)
vyhlášení ihned po dostřílení posledního závodníka
soutěže se mohou zúčastnit členové ČSS, z.s. a zájemci o střelecký sport
250 Kč
vlastní
do 30 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 500 Kč u hlavního rozhodčího
náklady si hradí každý sám nebo vysílající organizace
lékárničkou na střelnici nebo v nemocnici v Pardubicích
členové ČSS, z.s. pojistkou ČSS, z.s., ostatní startují na vlastní riziko
Střelnice má 12 stanovišť vybavených přitahovacím zařízením RIKA. Pistole se
střílí po 2 ranách do terče, puška po 1 ráně do terče. Terče budou hodnoceny
zařízením DISAG. Puška bude hodnocena na desetiny.
První 3 střelci v každé disciplíně obdrží pohár. Všichni střelci obdrží věcnou
cenu. Vítězné družstvo obdrží trofej. V případě neúčasti závodníka na
vyhlášení výsledků propadají věcné ceny ve prospěch pořadatele.
v dostatečné míře přímo na střelnici
do 1. března 2022 na e-mail - novak.sezemice@gmail.com – Jakub Novák
Vzhledem k omezené kapacitě střelnice je nutné se přihlásit předem!!!
Při naplnění kapacity závodu (36 střelců v každé disciplíně) si pořadatel
vyhrazuje právo uzavření přihlášek.
Za účelem zvýšení kapacity závodu je povoleno domácím střelcům (popřípadě
dalším zájemcům) předstřílet závod na oficiálních trénincích SSK Sezemice.

Těšíme se na Vaši účast!
Rekordy závodu
VzPi 100 – Nikolay Nikolaev 963 (2015)
Družstva – SSK Sezemice A 2793 (2015)
(Petera, Forman, Hozáková)

VzPu 100 – Radek Mikulčík 1033,9 (2019)
Družstva – SSK Sezemice A 3069,0 (2019)
(Novák, Zrůstová, Puhlovský)

