Žatecký pohár 2022
Druh soutěže: Čtyřkolová volná soutěž jednotlivců ve střelbě z pistole a revolveru.
Pořadatel:

ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Žatec
(případný kontakt: p.Kvoch mob: 608 637 404 mail: kvoch.jan@seznam.cz )

Místo konání: Žatec, střelnice sportovně střeleckého klubu.
Disciplína: Vps, Vre
Kategorie: 1.
2.
3.
4.

5+20 na terč

pistole pistole revolver revolver -

Datum konání: 1.kolo
2.kolo
3.kolo
Finále

135 P

čas 5+8minut

mistři střelby
ostatní
mistři střelby
ostatní
19.6.2022
24.7.2022
28.8.2022
25.9.2022

Průběh soutěže: Střílí se disciplína 5+20 z velkorážné pistole nebo revolveru. Odpor spouště na zbrani
1kg. Pažba bez úprav. Další podle pravidel KVZ. Každý závodník může startovat v
kategorii pistole i revolver, to znamená, že absolvuje dva závody v jednom kole.
Do kategorie se závodníci zařazují podle VT zapsané v průkazu výkonnostních tříd,
nebo podle výsledků dosažených závodníkem v minulých ročnících ŽP.
Do konečného hodnocení se započítávají dva nejlepší výsledky ze třech kol + finále.
Hodnocení:
V případě rovnosti bodů v jednotlivých kolech se stanoví pořadí nejvyšším počtem
10,9,8, atd. Při stálé rovnosti pak podle nejvíce vzdáleného zásahu od středu terče.
V celkovém hodnocení se při rovnosti bodů umístí na prvním místě závodník, který se
lépe umístí ve finále. Pro celkové vyhodnocení je účast ve finále povinná.
Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit organizovaní i neorganizovaní držitelé platného ZP.
Doklady střelce: Platný průkaz totožnosti, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
Přejímka zbraní: Při presentaci.
Příležitostný členský příspěvek: 100,- Kč za start s jednou zbraní + 50,- Kč druhá zbraň, splatné při presentaci.
Odměny: První tři závodníci v kategorii v každém kole obdrží medaile a diplom.
Při celkovém hodnocení obdrží první tři závodníci v každé kategorii pohár a diplom.
Zdravotní zabezpečení: NSP Žatec
Zbraně a střelivo: Vlastní
Bezpečnostní opatření: Všichni jsou povinni zachovávat při střelbě i při pohybu po střelnici
maximální bezpečnost. Jsou povinni uposlechnout pokyny a nařízení rozhodčích
a funkcionářů závodu. V areálu střelnice je dovoleno manipulovat se zbraněmi
pouze na určeném místě. V ostatních prostorách je jakákoliv manipulace se zbraní
zakázána. Zbraně smí být nošeny pouze vybité, bez zásobníku, zasunuté v pouzdře nebo
uložené v kufříku. Porušení bezpečnosti je důvodem k okamžitému vyloučení ze
závodu.
POJIŠTĚNÍ Každý účastník soutěže startuje na vlastní riziko a nebezpečí. Doporučuje se sjednání krátkodobého úrazového
pojištění.
Protesty : písemně s vkladem 300,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Časový rozvrh platný pro všechna kola: od 8:30 do 8:55 hod. presentace.
9:00 nástup závodníků, poučení a zahájení závodu.
9:10 zahájení střelby první směny. Asi 18 závodníků.
Vyhlášení výsledků jednu hodinu po odstřílení poslední směny.

