
SSK 0437 
Sportovně střelecký klub SPORCK Stará Lysá 

Propozice závodu :

TAKTICKÁ MALORÁŽKA.

Pořadatel:                         Sportovně Střelecký Klub SPORCK Stará Lysá 

Datum a místo konání:  17. 4. 2022 , střelnice Stará Lysá č.p.190 

Organizační výbor:   

Ředitel soutěže:              p. Bronislav Frýda

Hlavní rozhodčí:              p. Michal Nedvěd

Sbor rozhodčích:             deleguje SSK Sporck

Hospodář:                        p. Borecký Miroslav

Protesty:                          dle PSS s vkladem 100,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. 

                                           hlavnímu rozhodčímu.

Hosp. ustanovení:         Závodníci se zúčastňují soutěže na vlastní náklady.

Hodnocení:                     Hodnotí se 1 – 5 místo za všechny kola.

Disciplíny:                        Malorážka.

Časový rozvrh:                Prezence od 8.30 – 9.00 hod.

                                           Zahájení závodu, nástup, pravidla bezpečnosti  9.00 – 9.30 hod.

                                          Nástup první směny  v 9.30 hod.

                                          Vyhlášení výsledků od 12.30 hod. 

Přihlášky:                        Pro zajištění kvalitního průběhu soutěže Vás prosíme o předběžné přihlášky

                                          na e-mail: info@ssksporck.cz, nebo na tel.: 728 846 579 p. Bronislav Frýda.

                                          Přihlásit se je možné rovněž v den závodu na střelnici avšak v případě           

                                          naplnění maximálního počtu závodníků Vám nemůžeme garantovat

                                          účast v závodu.

mailto:info@ssksporck.cz


Podmínky startu v závodu:   Členové ČSS a ostatních SSK s platným členským průkazem.

                                                   Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním a využitím svých

                                                   osobních údajů pro účely organizace a realizace pouze tohoto závodu  

                                                   včetně evidence výsledků závodu,  fotografií, videí  a jejich publikací

                                                   na webové stránky a sociální sítě.  Součástí tohoto souhlasu je též 

                                                   souhlas  s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, 

                                                   vyhledávání  v nich a další nakládání s nimi v souladu se zákonem

                                                   č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a evropskou směrnicí

                                                   o ochraně osobních údajů (GDPR). 

                                                   Závod bude probíhat dle aktuálních opatření vlády, ministerstva 

                                                   zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Startovné:                       100,- Kč

Průběh závodu:              střílí se na vzdálenost 50m

1. kolo – terč ,,rukojmí“, 10 ran v čase 5 minut.

2. kolo – terč ,,postava útočníka“ 6 ran v čase 3 minuty.

3. kolo – terč 2x nekrytě ležící figura s kruhy, 1x střelba v sedě 5ran v čase

                                              3 minuty, 1x střelba ve stoje 5 ran v čase 3 minuty.                                        

4. kolo – terč ,,zápalky“ 10 ran v čase 5 minut.

5. kolo – terč ,,3 terčíky“, terč je zakrytý kartonovou čtvrtkou 

                                              připevněnou k dřevěné špejli. Špejli je třeba přestřelit (počet ran na 

                                              špejli je libovolný) po odkrytí terče s třemi terčíky 3 rány do terče.

                                              Celkový čas na střelbu  je 3 minuty.

6. kolo – terč ,, ležící figury“, 5 ran v čase 3 minuty.

                                              Terče na které se střílí jsou vyobrazeny dále v propozicích.

Zbraně a střelivo:            vlastní.

Přejímka zbraní:              kontrola zbraní a dokladů – namátkově na palebné čáře.

Technická ustanovení:   Střelnice je vybavena podložkami pod střelce, střeleckými stolky pro 

                                           střelbu v sedě a v stoje, stojany na dalekohledy, střílí se na schválená

                                           terčová zařízení statická i pohyblivá. Střelba je povolena výhradně na 

                                           terče umístěné na terčových zařízeních. Jakákoliv střelba mimo palebné

                                           stanoviště je zakázána.



Občerstvení:                    Vlastní.

Zdravotní zabezpečení:  Lékárnička na střelnici případně nemocnice Nymburk.

Pojištění:                          Závodníci startují na vlastní riziko. 

Informace a přihlášky:  nejpozději do: 16. 4. 2021

Zázemí střelnice:            Parkoviště před střelnicí, WC, klubovna s kuchyňským koutem.

Závěrečná ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu propozic.

Ve Staré Lysé dne:  10. 4. 2022        

Jak se k nám dostanete: 50.2149100N, 14.8171828E

Při jízdě z Lysé nad Labem v Obci Stará Lysá zahnete u budovy OÚ vpravo a pojedete stále touto

cestou cca 1,3 km. Cesta Vás zavede přímo k naší střelnici. Střelnice se nachází vpravo od cesty.



Střílet se bude na následující terče:

1. kolo

2. kolo



3. kolo

4. kolo



5. kolo

6. kolo

            Těšíme se na Vaší účast.

Konec propozic.


	4. kolo

