Army Arms a SSK Semily
pořádá v sobotu dne 16.9. 2016 závod pro malého Jakuba který se narodil se svalovou distroﬁí.
www.jakubpecka.cz

III. ročník střelecké soutěže KUBA CUP
PROPOZICE
1. Základní a všeobecná ustanovení:
NÁZEV A DRUH SOUTĚŽE: - střelecká soutěž jednotlivců ve střelbě z ručních zbraní: z pistole CZ P-07 a samopalu Sa-vz.58
Soutěž je organizována ve dvou střeleckých kategoriích:
•
•

Kategorie A – muži
Kategorie B – ženy

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: Army Arms, SSK Semily
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: sobota 16. září 2017, střelnice v Semilech
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:

předseda – ředitel soutěže

Richard Janko

08:00 - 08:45

místopředseda – hlavní rozhodčí

Ladislav Švitorka

09:00 - 09:15

nástup, zahájení, poučení závodníků

řídící střelby

Aleš Pecka

09:15 - 14:00

vlastní soutěž

správce střelnice

Ladislav Švitorka

14:00 - 16:00

vyhodnocení výsledků ,další program

16:00

vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

prezence, porada organizačního výboru a rozhodčích

2. Technická ustanovení:
• Disciplína: střelba z pistole CZ P-07, vzdálenost 25m, 3+10 ran vstoje, bez opory, jednou nebo oběma rukama na terč 135/P
(nekrytě ležící ﬁgura s kruhy v čase 4 + 4 min. U terče 135/P se 10 nejlepších zásahů započítává do soutěže, ostatní zásahy
se hodnotí jako nástřelné.
• Disciplína: střelba ze samopalu vz. 58, 3+10 ran vstoje na 50m, bez opory, v čase 4 min na terč 135/P (nekrytě ležící ﬁgura
s kruhy), deset nejlepších zásahů se započítává do soutěže, ostatní zásahy se hodnotí jako nástřelné
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A ODMĚNY PRO VÍTĚZE:
Hodnocení po kategoriích (kat. A, B, ) - jednotlivci na 1. - 3. místě v hodnocení obou disciplin dohromady obdrží diplomy a věcné
ceny . Hlavní cena a další hodnotné ceny budou losovány ze startovních čísel.
ZBRANĚ A STŘELIVO: Zbraně a střelivo jsou zajištěny pořadatelem,střelivo v ceně startovného.

3. Organizační ustanovení:
Všichni účastníci soutěže - závodníci, rozhodčí, funkcionáři i hosté se soutěže účastní na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají
za jimi způsobenou škodu či újmu a jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici, což stvrzují
svým podpisem při prezentaci. Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci.

Přihlášky k soutěži se podávají na email: apecka@outlook.com
Bližší informace o soutěži – p.Pecka tel. 722900775, p.Janko 603305364
Zdravotní zabezpečení je zajištěno po celou dobu konání soutěže.
Pojištění: zaprezentovaní účastníci soutěže jsou pojištěni péčí SSK Semily dle smlouvy č. 48894517-14 u České pojišťovny, a.s
Startovné 300,- Kč platí účastníci při prezentaci, v ceně je střelivo, zapůjčení zbraní.
Výtěžek celé akce bude věnován Jakubovi.
Občerstvení je zajištěno pořadatelem soutěže v prostoru střelnice.
Bezpečnostní opatření: všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření a pravidla soutěže, Desatero bezpečnosti
závodníka. Provozní řád střelnice a pokyny a povely rozhodčích. Soutěžící i rozhodčí musí při střelbě používat chrániče sluchu a je doporučena
ochrana očí! Střelcům je zakázáno před střelbou a v jejím průběhu konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné či povzbuzující látky!

