Název soutěže:

PODZIMNÍ PRAŽSKÁ DIABOLKA - VzPu

(pro pražské střelce i kolo Pražské střelecké ligy)
Druh soutěže:
Pořadatel:
Místo konání:

Soutěž jednotlivců (kat.:II).
SSK 0027 DELTA Praha
Sportovní hala MO ČR v „Kasárnách 17. Listopadu“,
Pilotů 217, Praha 6-Ruzyně

Datum konání:

Neděle 9. listopadu 2014

Disciplíny a
kategorie:

VzPu 30 leže (mladší žáctvo do 12let, starší žactvo 13-14let)
VzPu 40 (dorost, juniorky, ženy, seniorky)
VzPu 60 (junioři, muži, senioři, veteráni)
Průběžná prezence na střelnici v prostoru pro diváky 08:45-14:00
1. směna nástup a příprava příprava a nástřel závod
VzPu 30 09:29-09:39
09:39-09:54
09:55-10:30
VzPu 40 09:29-09:44
09:44-09:59
10:00-11:00
VzPu 60 09:29-09:44
09:44-09:59
10:00-11:30
Další směny podle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích a
disciplínách. Budou respektovány veškeré časy podle platných
pravidel ČSS/ISSF jako v 1. směně. Přestávky pro výměnu terčů
budou maximálně 10 minutové a budou počítány od momentu, kdy
RPČ ukončí směnu na daném střelišti. Na 9 stanovištích pro střelbu
ve stoje budou podle situace střílet společně střelci VzPu 40 a VzPu
60, snahou pořadatele bude však seskupit přihlášené závodníky
VzPu 40 a VzPu 60 do samostatných směn. Závodníci VzPu 30 L
budou střílet od nich odděleně. Střelba musí být ukončena do 15:45
30 ran - 50 Kč,
40 ran - 70 Kč,
60 ran - 90 Kč
Miloš Soukup, předseda SSK DELTA Praha
HR - Miloš Soukup, A-0014; PHK - Ivan Hanuš, A-0587;
RPČ - Ing. Jiří Karkulín, C-1646 a Ing. Karel Neumann, C-1721
Členové ČSS s průkazem ČSS se známkou 2014. Start nových
členů musí prokazatelným způsobem garantovat příslušný SSK.
18 terčových stěn rozdělených po 9 ve dvou oddělených kójích,
elektricky posuvné lapače, samostatné halogeny pro každý terč.
Na stanoviště pro střelbu vleže (levá kóje - 9 stanovišť) souvislý
koberec a stolky se židlemi pro trenéry, na stanovišti pro střelbu
vstoje (pravá kóje - 9 stanovišť) stolky a židle. Dalekohledové
stojánky k dispozici nejsou.
4 nástřelné terče a příslušný počet soutěžních po 1 ráně
Pravidla ČSS/ISSF pro VzPu (platná od 1. 1. 2014) a národní
pravidla pro VzPu 30 L (platná od 1. 9. 2013)
Vlastní, vč. střeliva a povolených pomůcek.
Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS.
Registrací u prezence se každý závodník zavazuje, že zná
tyto propozice.

Časový rozvrh:

Startovné:
Ředitel soutěže:
Rozhodčí:
Účast:
Popis střeliště:

Terče:
Pravidla:
Zbraně:
Pojištění:
Povinnosti
účastníků:

Odjezdy:
Hodnocení:

Protesty:
Výsledkové
listiny:

Zdrav.zajištění:
Občerstvení:
Popis cesty:

Přihlášky:

Před vstupem do haly je třeba řádně si očistit obuv, přezutí
nevyžadujeme! V celé budově platí zákaz kouření!!
Možné ihned po oznámení výsledků z dané směny!
Samostatně hodnoceny budou jen ty kategorie, kde bude
startovat 5 a více závodníků (kategorie s menším počtem se
slučují podle disciplín).
Celkové hodnocení bude provedeno korespondenčně po
ukončení soutěže. V každé hodnocené kategorii obdrží první tři
střelci diplom, který bude závodníkům doručen do 10 dnů od
konání soutěže.
Vklad 250 Kč do rukou HR po vyhlášení každé směny.
Budou vyvěšovány průběžně po jednotlivých směnách, konečné
výsledkové listiny budou odeslány na e-mailové adresy, pokud je
pořadatel bude mít k dispozici. Výsledky budou zveřejněny i na
stránkách: www.sskdelta.cz a www.shooting.cz/kraje/praha
Zdravotník + Poliklinika Praha 6 - 2500 m od areálu.
Omezené - balená voda a sušenky
viz mapka s popisem
Parkování je možné jen na parkovišti před branou do
kasáren - GPS: 50°5'8.632"N, 14°18'29.060"E
Hala je ve střeženém vojenském objektu a do 7. 10. 2014
musíme veliteli objektu předat k podpisu seznam účastníků
(střelců i doprovodu)! Z toho důvodu musíme mít uzavřeny
PŘIHLÁŠKY do 20 h dne 6. 10. 2014 !
Přihlášky zasílejte výhradně mailem, či SMS:
e-mail: mqsoukup@seznam.cz, SMS: 603 54 54 65
V přihlášce uveďte:
1) datum soutěže,
2) disciplínu,
3) příjmení a jméno závodníka i doprovodu,
4) číslo průkazu ČSS,
5) číslo a název SSK ČSS,
6) celé datum narození (i doprovodu),
7) celá adresa bydliště bez PSČ (i doprovodu),
8) kdo to nahlašuje a zpětné spojení na něj.
Potvrzení registrace bude zasláno jen na mobily a e-mailové
adresy. Zaregistrované závodníky prosíme, aby případnou
nemožnost startu zatelefonovali na 603545465.
POZOR! KAPACITA JE OMEZENÁ – VIZ VEDLEJŠÍ STRANA!

V Praze dne 17. 10. 2014
Smlouvu na pronájem střelnice od „Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
Armády ČR“, jsem obdržel podepsanou jejím ředitelem až 16. 10. 2014. Oficiálně
jsem tedy mohl propozice rozeslat až dnes.
Miloš Soukup, v. r., předseda SSK DELTA

MAPA OKOLÍ KASÁREN V RUZYNI

Spojení
GPS: 50°5'8.632"N, 14°18'29.060"E
a) Autem z Prahy: Po Evropské ulici směr letiště Ruzyně, ale u konečné tramvaje
Divoká Šárka až za McDonaldem odbočit vlevo a hned vpravo do ulice Vlastiny,
na jejím konci vlevo do Drnovské a po 150 m opět vlevo na parkoviště před
branou do kasáren. Dovnitř vjet nelze!
b) Autem od Plzně a Karlových Varů: Z Karlovarské ulice odbočit dolů do ulice
Drnovské kolem ruzyňská věznice k železničnímu přejezdu a pak na parkoviště
před branou do kasáren. Dovnitř vjet nelze!
c) Autem od Slaného a Kladna: Po příjezdu od letiště Ruzyně správně najet do ulice
Drnovské a pak na parkoviště před branou do kasáren. Dovnitř vjet nelze!
d) Vlakem: Z Masarykova nádraží do železniční stanice „Praha - Ruzyně“ - 300 m
od brány kasáren (odjezdy z Masarykova nádraží 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, atd.,
zkrátka vždy v půl.

