Prováděcí směrnice - II. ročníku
„ STŘÍBRŇÁCKÉHO ZIMNÍHO STŘÍLENÍ“

1.0.0. Základní ustanovení
1.1.1.

Stříbrňácké zimní střílení („SZS“) 2018 organizuje Střelnice Jihlava Stříbrný dvůr, pro
zájemce o brokovou střelbu jako vícekolovou soutěž jednotlivců. Řízením a sledováním
soutěže je pověřen správce střelnice Jihlava Stříbrný dvůr.

1.2.0.

Účast v soutěži

1.2.1

Účastníci startují v zimní střelecké soutěži v této vyhlášené střelecké disciplíně. Závodník
může startovat po dobu konání pouze sám za sebe, za jeden klub, za jedno sdružení ČMMJ.

1.2.2 Pojištění
Soutěžící startují na vlastní nebezpečí. (nutné vlastní pojištění)
1.3.0. Kategorie a disciplíny
1.3.1

Kategorie společná - jednotlivci

1.3.2

Disciplína: AUTOMATICKÝ TRAP 2 x 25 terčů - v posledním kole + F

1.3.3

Časový harmonogram: Začátek v 8.30 a zahájení střelby vždy v 9.00 hod.

2.0.0

Organizace soutěže

2.1.1

Organizační záležitosti: Ing. Karel Kadela, MT +420 778 470 644
e-mail: aledaing@seznam.cz

2.1.2

Ředitel SZS 2017: Miloslav Matějka, MT +420 603 249 739
email: info@strelnicejihlava.cz

2.2.0

Termíny jednotlivých kol budou zveřejněny v kalendáři střeleckých akcí ČMMJ od 1. 1. 2018
do 31. 3. 2018.
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2.3.0

Povinnosti organizátora soutěže:

2.3.1

Organizátor jednotlivých kol zabezpečí zveřejnění termínů jednotlivých kol v elektronické
podobě v dostatečném předstihu před konáním soutěžního kola.

2.3.2 Řádné vyhodnocení soutěže, započítání výsledků II. ročníku SZS s dostatečným předstihem
zveřejnění na stránkách střelnice v elektronické podobě, včetně výsledků finále.
2.3.3 Pravidla:
Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ a pravidel sportovní střelby. Náboje s brokem do
2,5mm a 28 g. Terče NASTA, na finále terče FLASH
3.0.0 Pořadí v soutěži

3.1.0 Bodové hodnocení - 1. místo 25b., 2. místo 22 b., 3. místo 18 b., 4. místo 15 b.,
5. místo 13 b., 6. místo 10 b., 7. místo 7 b., 8. místo 5 b., 9. místo 4 b., 10. místo 3 b.,
11.
místo 2 b., 12. místo 1 b.
3.1.1 Do finále a konečného pořadí II. r. SZS se započítávají body ze čtyř odstřílených kol, nejnižší
nástřel se eliminuje.

3.1.2 Finále
3.1.3

Pravidla pro finále soutěže včetně průběžných výsledků z jednotlivých kol
budou zveřejněny a vyvěšeny na výsledkové tabuli v klubovně střelnice.

3.1.4

Do finále II. r. SZS postupuje 6 soutěžících podle celkového bodového hodnocení ze čtyř
kol.

3.1.5

Při rovnosti bodů tohoto součtu rozhoduje nejvyšší dosažený nástřel v průběhu soutěže

3.1.6.

Nelze-li takto jednoznačně stanovit pořadí při rovnosti bodů, vyšší pořadí připadne tomu kdo
má vyšší dosažený výsledek v jednotlivých kolech, položkách atd.

3.1.7

Na dalších místech budou závodníci se stejným výsledkem uvedeni ve stejném pořadí, řazeni
budou podle počátečních písmen příjmení podle abecedy.

3.1.8

Pro dalšího střelce s nižším výsledkem se vynechá příslušný počet míst v pořadí.

4.0.0

Tituly a odměny

4.1.0 Vítěz ve finálovém závodě získá titul „ Vítěz II. ročníku SZS pro rok 2018", pohár, medaili,
diplom a 3000,-Kč, závodníci na 2. a 3. místě obdrží pohár, medaili, diplom 2000,- a 1500
Kč,-. Závodníci na 4. - 6. místě obdrží diplom a věcnou cenu. Závodníci na 7... až ….. obdrží

věcnou cenu dle možností pořadatele
5.0.0

Hospodářská ustanovení

5.1.0 Propozice:

Propozice II. ro
níku SZS nahrazuje tato směrnice a termíny jednotlivých kol budou
zveřejněny na stránkách - Střelecké akce ČMMJ.
5.2.0 Rozhodčí:
Hlavní funkcionáře - JURY a HR na jednotlivá kola včetně Finále deleguje
organizátor. Pomocní rozhodčí budou z řad soutěžících.
5.3.0

Finanční a materiální zabezpečení, startovné

5.3.1áklady na zabezpečení II. ročníku SZS hradí organizátor.
5.4.0 Startovné: 400,- Kč za disciplínu, splatné při prezentaci v každém z pěti kol II. ročníku SZS.

5.4.1. Na disciplínu s finále je jednotné startovné 400,- Kč.
5.4.2 Veškeré výlohy spojené s účastí v soutěži II. ročníku" SZS 2018 " si hradí
účastníci sami, nebo vysílající organizace
5.5.0. Občerstvení je v omezeném množství zajištěno na střelnici
6.0.0 Závěrečná ustanovení
6.1.0

Celkové vyhodnocení II. ročníku SZS 2018 bude zveřejněno na webových stránkách Střelnice
Jihlava Stříbrný dvůr http.//strelnicejihlava.cz a 2v Jihlavském periodiku.

Tato směrnice nahrazuje propozice soutěže, pokud tyto nebudou vydány samostatně – viz čl.
5.1.0.
ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ PRÁVO ZMĚN V SOULADU S PRAVIDLY BROKOVÉ STŘELBY !!!

Miloslav Matějka
majitel střelnice
Ředitel soutěže

Ing. Karel Kadela
správce střelnice

