Okresní přebor
ve střelbě z malorážky
propozice soutěže
Pořadatel: ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký spolek Jihlava
Místo konání: střelnice Stříbrný dvůr, Zborná 6, Jihlava, GPS: 49°26'48.6"N 15°33'48.2"E,
kontakt: Miloslav Matějka – tel. č. 603 249 739
Termín konání: 30. dubna 2022 (sobota)
Organizační výbor: ředitel závodu – ing. Vlastislav Soukup
hlavní rozhodčí – ing. František Škrdla
Disciplína: K4M (kulový čtyřboj malorážkový), malý standard (4 x 10 ran)
Časový harmonogram:
7:45 hod. – 8:15 hod. prezentace závodníků
8:30 hod. – zahájení závodu
Prezence: Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský
průkaz ČMMJ, z. s.. Osoba nevlastnící zbrojní průkaz může závodit pod dozorem odpovědné
osoby - dle platné legislativy.
Pořadí jednotlivých položek:
1 x 10 ran na redukovaný terč lišky, poloha vleže, na prvním terči lišky má závodník možnost
vystřelit 3 nástřelné rány do nástřelné části terče v časovém limitu 3 min.
1 x 10 ran na redukovaný terč srnce, s oporou pevné tyče
1 x 10 ran na redukovaný terč kamzíka, s oporou volné tyče
1 x 10 ran na redukovaný terč prasete, bez opory (tzv. z volné ruky)
Všechny položky se mohou střílet s optickými mířidly bez omezení zvětšení, případně
s mechanickými mířidly. Časový limit na každou položku je 6 minut.
Protesty: Každý střelec jen za svoji osobu, nejpozději 30 min. po ukončení položky s vkladem
500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá.
Startovné:

člen ČMMJ, z. s.: 350,- Kč
nečlen ČMMJ, z. s.: 600,- Kč

Občerstvení: zajištěno
Ostatní ujednání: Střílí se podle Střeleckého řádu ČMMJ, z. s. a těchto propozic za každého
počasí. Závodníci na 1. - 3. místě obdrží pohár a věcnou cenu. Další účastníci na předních
místech obdrží věcné ceny. Do pořadí okresního přeboru mohou být započítáni pouze členové
ČMMJ, z. s., OMS Jihlava. Ochrana sluchu je při střelbě povinná. Pořadatelé si vymezují
případné změny v programu.

