Základní ustanovení
Hodnocení provedení: SČS D2
A=11, B=10, C=9, D=8
minus dosažený čas (podmínka hodnocení sestřelit všechny kovové terče)
Název soutěže: Mistrovství ČR v kolektivní střelbě, XX. ročník
Extraliga REPIKO 2019, 4. kolo

Hodnocení v kole: součet všech provedení, do celkového: % k vítězi (100%)
Zbraně a střelivo: dle pravidel SČS, SVZ ČR, SBTS ČR,

Všeobecná ustanovení
Pořadatel: Společnost českých střelců, z. s.

Organizační ustanovení

Organizátor: Klub vojáků v záloze Most
Termín: neděle 2. června 2019 od 9,00 hod.
Místo konání: střelnice Čepirohy u Mostu ( Čepirohy leží asi 1km
od Mostu ve směru na Žatec, na silnici I. třídy č. 27);
GPS - Loc: 50°28'49.596"N, 13°36'46.004"E
Organizační výbor: ředitel soutěže - předseda KVZ
tajemník
hlavní rozhodčí
technická podpora, zdravotník
správce střelnice, inspektor zbraní
Soutěžní výbor:

předseda
místopředseda
člen

- Jindřich Hrneček 1-006
- Petr Sýkora 2-050
- Vít Pech 1-081
- Pavel Wachtfeidl
- Josef Kašpar

- Jindřich Hrneček 1-006
- Vít Pech 1-081
- Luděk Dvořák, prezident SČS

Řídící střelby, rozhodčí – z SVZ ČR: Jindřich Hrneček 1-006, Vít Pech 1-081, František
Kružík 2-029, Petr Sýkora 2-050, Martin Křapka 2-224, Pavel Wachtfeidl 3-177, Miroslav
Červenka 3-112, Ladislav Hodinka 3-185.

Podmínky účasti: přihlášení družstva do daného ročníku soutěže na počátku roku
platný průkaz vysílající organizace
zbrojní průkaz
průkaz zbraně
zaplacený příležitostný čl. příspěvek
Přihlášky: dle seznamu 2018, upřesnění se přímo na střelnici v den konání
Prezentace: od 8,00 do 8,50 hod.
Příležitostný členský příspěvek: 100 Kč za člena družstva
Startovní čísla: od 1 až po X, v pořadí od shora z Registrace družstev 2019 (pouze
zaprezentovaná do závodu), střílí se postupně podle přidělených
startovních čísel
Protesty: s vkladem 200 Kč písemně do rukou hlavního rozhodčího. Při zamítavém
rozhodnutí o protestu propadá vklad pořadateli.
Ceny:

první tři družstva poháry, diplomy

Občerstvení: v omezeném množství a sortimentu na střelnici za úplatu
Technická ustanovení
Rozhodování a hodnocení: V duchu pravidel SČS REPIKO expres
Disciplíny:

postupně čtyři sestavy 30 x kov (popper, tower, min. 10x gong, 15 - 26m)
+ SČS D2, 135/P, SČS D2, 135/P na 25 m

První 2. kola v sestavě postavené organizátorem, zbylé sestavy mohou přestavět účastníci,
pokud o to projeví zájem při rozpravě (při větším zájmu rozhodne o „stavitelích“los)

Zdravotní zabezpečení: RZS NsP Most, základní ošetření + pohotovostní vozidlo
na střelnici.

Společnost českých střelců
Trasa: od Žatce
přes Havraň směr Most, v obci Čepirohy podjedete železniční viadukt,
hned za ním doleva
od Prahy (od Loun), od Ústí nad Labem (od Bíliny) jeďte směrem na Plzeň
(Žatec),
kolem Vtelna po okraji Mostu přes kruhák s koněm rovně stále směrem
na Plzeň (Žatec) kolem Zeppelinu, v obci Čepirohy cca 200m
za benzínovou pumpou (po pravé straně) doprava před železničním viaduktem
a dále společná trasa
po rozbité asfaltové cestě a 100m za levou zatáčkou, v níž podjedete potrubí,
po cestě stoupající do kopce

KVZ Most

Časový plán soutěže (časy jsou orientační, záleží na počtu zúčastněných)
8,00 - 8,50 hod. prezentace
9,00 - 9,10 hod. rozprava
9,15 - 13,15 hod. 1. až 4. kolo s přestávkou
13,30 hod. - vyvěšení předběžných výsledků
14,00 hod. - vyhlášení výsledků, předání cen, závěr
Závěrečná ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit se ustanoveními těchto propozic !
Je doporučená ochrana sluchu, povinná ochrana zraku ( i u diváků !). Všichni účastníci
soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici.
Nedodržení zásad bezpečnosti nebo nesportovní chování bude potrestáno diskvalifikací
závodníka. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů nepředvídatelných
okolností a je jediný, komu náleží jejich výklad. Závodníci startují na vlastní nebezpečí
a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu. Soutěžit mohou i rozhodčí, nenaruší-.li
to chod soutěže. Vzhledem k parametrům střelnice nebudou uznávány výkonnostní třídy.

Extraliga REPIKO 2019
4. kolo

Schvalovací část

Mistrovství ČR v kolektivní střelbě

Propozice byly schváleny Radou KVZ MOST dne 10. 5. 2019
Jindřich Hrneček, ředitel soutěže

Vít Pech, hlavní rozhodčí

CENY DO SOUTĚŽE VĚNUJE KVZ MOST

PROPOZICE

neděle 2. června 2019

Most - Čepirohy

