
             
 

PROPOZICE 
 

         VC SSK Rakovník  1. ročník  
 

VzPu 30, 40, 60                               3.listopadu 2012  
 
Název soutěže:  
VC SSK Rakovník 
Druh soutěže:  
Soutěž jednotlivců zařazená do 2. kategorie.  
Datum konání:  
3.listopadu  2012  
Místo konání:  
Sokolovna městyse Ročov.  
Pořadatel:  
SSK Č- 0108 Rakovník  
Organizační výbor:  
Ředitel soutěže : Radek TICHÝ  
Jednatel : Jaroslav SMOLNÝ 
Technické zabezpečení :  Miroslav KARÁSEK  
Hlavní rozhodčí:  
Soukup Miloš A 0014  
Disciplíny:  
VzPu 30 vleže (do 14ti let), VzPu 40, 60 vstoje 
V jedné disciplíně smí závodníci startovat pouze v jedné kategorii.  
Startovné:  
  80,- Kč VzPu 30, 
  90,- Kč VzPu ,40  
100,- Kč VzPu 60  
Kategorie:  
1. Mladší žáci a žákyně do 12ti let VzPu 30 vleže 
2. Starší žáci a žákyně do 14ti let VzPu 30 vleže 
3. Dorostenci a dorostenky do 18ti let VzPu ,40 vstoje 
4. Ženy, juniorky VzPu ,40 vstoje 
5. Muži, junioři VzPu 60 vstoje 

Zbraně a střelivo:  
Vlastní, dle PSS.  
Přejímka zbraní:  
Namátkově na střelišti.  
Časový rozvrh :  
Od 8.00h prezentace  
9.00h začátek 1. směny  
další směny dle počtu závodníků  
Upozornění:  
Časový rozvrh může být operativně změněn podle počtu závodníků (každá  
změna bude včas oznámena).  
Hodnocení:  
Hodnotí se dle pravidel sportovní střelby.  
Vyhlášení výsledků:  
Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční do 60ti minut po ukončení poslední směny.  
Protesty:  
Podle PSS písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500,- Kč do 20ti minut po 
zveřejnění výsledků.  
Technická ustanovení:  
Střílí se po 1 ráně do terče na terčovou stěnu (13 stanovišť). Střelnice je vybavena 
podložkami pod střelce, nejsou k dispozici stojany na dalekohledy. Střelci i doprovod jsou 
povinni se před vstupem na střelnici přezout do přezůvek nebo čisté sportovní obuvi.  
Hospodářská ustanovení:  
Účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího SSK.  
Pojištění:  
Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS.  
Zdravotní zabezpečení:  
poliklinika Louny, nemocnice Rakovník.  
Ceny:  
První tři v kategorii 1. až  3. obdrží pohár a diplom, ostatní medaili věcnou cenu a diplom.   
Přihlášky:  
Pro urychlení prezentace a omezení zmatků prosím zašlete přihlášku nejpozději do  
31. října 2012  emailem nebo telefonicky. Případné žádosti o zařazení do směn se 
budeme snažit v rámci možností respektovat (záleží na pořadí došlých přihlášek).  
Občerstvení:  
Na střelnici.  
Informace:  
Radek Tichý  
Čsl. Armády 222 
270 51  Rakovník, tel: 606 548 892  ( po celý den ) 
email: strelec.r@seznam.cz  
 
V Rakovníku 30.srpna  2012 ředitel soutěže Radek Tichý. 
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