PROPOZICE
STŘEDOČESKÉ KLUBOVÉ ZIMNÍ LIGY V BENCHRESTU
3. ročník 2008/2009

Pořadatel soutěže:	SSK 0849 Malý Újezd a  SSK 0437 Stará Lysá 

Druh soutěže:		Střelecká soutěž jednotlivců v malorážkovém benchrestu třídy
			UNLIMITED na 50 metrů podle pravidel střelby ERABSF.

Střelnice:		Stará Lysá, Malý Újezd 

Termíny soutěžních kol:	1. kolo	      5.10.2008  Stará Lysá 	 4. kolo 18.1.2009 Malý Újezd
				2. kolo	      2.11.2008	Stará Lysá	 5. kolo 15.2.2009 Malý Újezd					3. kolo	    14.12.2008  Malý Újezd	 6. kolo  15.3.2009 Stará Lysá
 										   FINÁLE
Organizační výbor:	
	Ředitel soutěže:		Vrestiak Stanislav, Peiker Miroslav (podle střelnice) 
	Hlavní rozhodčí:		Kopťár Jaromír, Ing.Buršík Jaroslav, Jiráček Jiří
	Řídící střelby :			určí hlavní rozhodčí soutěže po rozlosování

Startovné:	100,-/ 120,-Kč  ženy a junioři polovic

Přihlášky : 			Od 9.00 hod. do nástupu poslední neúplné směny.
Losování stanoviště:		Při zápisu do startovní listiny volbou ze dvou (více) směn.
				( umožnění střílet jednou zbraní max.dvěma střelcům, v případě účasti
				nad 20 střelců, bude umožněno losovat do 3.směny).

Zahájení soutěže a poučení :	10.00 hodin
					10.00  -  10,40  1. směna
					10.50  -  11.30  2. směna 
					12.00      vyhodnocení - závěr

Zbraně, střelivo a příslušenství:	Vlastní, odpovídající národním pravidlům.
Bezpečnost:     Podle pravidel pro mezinárodní disciplínu BENCHREST.
		  ZMĚNA:
			 1 - Čas přípravy se zkracuje z 10 minut na dobu nezbytně nutnou pro 
		  	      celou směnu s HLÁŠENÍM  „PŘIPRAVEN“
		 	 2 - Při ukončení soutěže před časovým limitem může střelec opustit  střelecké 					      stanoviště pouze se souhlasem řídícího střelby pokud jeho zbraň je uvedena do 				      bezpčného stavu a odchod neruší ostatní střelce.	
			 3 - Řídící střelby může ukončit směnu před limitem 30 minut pokud střelci celé 					      směny ukončili střelbu.(Ukončení střelby se signalizuje zvednutím paže a 					      výjmutím závěru ze zbraně nebo zasunutým výstražníkem v nábojové komoře.)  

Podmínky soutěže:	 Závod se střílí za každého počasí.
			 Do závěrečného hodnocení zimní ligy se započítávají:
			 tři nejlepší  výsledky z kol 1 - 5 + FINÁLE
		              Vítězové jednotlivých kol na 1. až 3. místě obdrží sportovní pohár. 		              
		              Výsledková tabulka ZIMNÍ LIGY na www.sskmu.cz

Ceny po FINÁLE:		 Jednotlivci      1 - 3 místo  Sportovní poháry
				 
Hospodářské zabezpečení:		Občerstvení v areálu střelnice

Za organizační výbor:  Peiker Miroslav; Vrestiak Stanislav; Kotrč Emil.
						
		




	


