ČMMJ OMS Žďár nad Sázavou
a
Kinský Žďár, a.s.
pořádají

30. září 2018
kulový závod dne

MEMORIÁL
MVDr. RADSLAVA
KINSKÉHO

Střelnice ČMMJ OMS Žďár nad Sázavou
ve Světnově

MEMORIÁL MVDr. RADSLAVA KINSKÉHO
Rozsah hlavního závodu – L4K +redukovaný kňour 100-300 m:
Ředitel:
ing.Matoušek Miroslav
Hlavní rozhodčí: Kožený Jan
Rozhodčí:
členové SK Žďár nad Sázavou
Startovné:
500,-Kč
Časový rozpis:
sobota 29.9.2018 13.00-18.00 trénink
neděle 30.9.2018 8.00- 8.30 prezentace
8.30 losování
9.00 zahájení střelby
 Střílí se z krytého střeliště.
 Závod se koná za každého počasí dle platného střeleckého
řádu ČMMJ.
 Na střelnici je zajištěno občerstvení, dostatek parkovacích
míst, po domluvě i nocleh.
 Pořadatelé si vyhrazují právo změny propozic.
Srdečně zvou pořadatelé!
http://www.strelnice.net
Tel: 566 625 575

Technická ustanovení hlavního závodu - pětiboje :
-

-

střílí se na pevné terče loveckou kulovou zbraní od ráže .22 Hornet
(použití samonabíjecích zbraní je zakázáno)
střelec je povinen celý závod odstřílet jednou zbraní
hmotnost kulovnice není omezena
dvojnožky jsou zakázány
rukavice nejsou povoleny
smí se použít všechny druhy loveckého střeliva včetně celopláště
(zakázáno je speciální vojenské střelivo a střelivo s ocelovým
jádrem)
Lovecký čtyřboj kulovnicí (L4K):
střílí se 5 výstřelů na každý neredukovaný mezinárodní terč
v pořadí:
sedící liška
-poloha vleže bez opory
srnec
-poloha ve stoje s oporou pevné tyče
kamzík
-poloha ve stoje s oporou volně stojící tyče
kňour
-poloha ve stoje bez opory
každý terč se střílí na vzdálenost 100 metrů

-

Kňour na 100 až 300 m kulovnicí:
- střílí se po jedné ráně vsedě u stolu s oporou zbraně o trám a deku
na redukovaný terč kňoura na 100 m, 150 m, 200 m, 250 m a 300 m
- na odstřílení každých 5 výstřelů je stanoven časový limit 5 minut
- u všech terčů je možné použít optiku neomezeného zvětšení
Další ustanovení se řídí střeleckým řádem, podání protestu -záloha
300,-Kč
Jednotlivé disciplíny L4K a Kňour 100 – 300 metrů budou
vyhodnoceny i samostatně a první tři střelci obdrží poháry.

Pro zpestření průběhu závodu budou souběžně
probíhat :
-

Sériový závod brokovnicí na zajíce na průseku
střílí se 10 dvojstřelů
cena položky 100,- Kč
vyhodnocení s jednou z vylosovaných disciplín hlavního závodu

