Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Semily, z.s.
Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát, z.s.
oravská myslivecká jednota, z.s., Semily
pořádají

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ
Vzduchovka mládeže

Libštátská vzduchovka
2020
Hlavní sponzoři celostátního přeboru jsou:

městys Libštát

Datum konání: 14.3.2020
Místo konání: sportovní hala Masarykovy základní školy
Libštát, Libštát 17
GPS 50.5601178N, 15.4170564E
Začátek prezentace: 7:30
Startovné: 100 Kč
Kapacita střelců: 90 střelců
Termín a místo podání přihlášek: do 4.3. 2020
Na přihlášku prosím uveďte: úplné jméno a příjmení střelců a
adresu bydliště včetně PSČ.
Pokud používáte jednu vzduchovku pro více střelců, sdělte
prosím tuto informaci při podání přihlášky pořadateli.
Kontaktní osoba: pan Miroslav Pechánek
Tel: 602480763
E-mail: pechankovi288@seznam.cz
Občerstvení i obědy lze zakoupit přímo v areálu soutěže ve
školní jídelně – stravu zajišťuje myslivecký spolek.
Ubytování: v omezené míře, kontakt pan Pavel Janata.
tel.724 180 470
Organizační výbor:
Předseda
Ředitel
Hlavní rozhodčí
Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích

Pan Radek Hadinec
Pan Miroslav Pechánek
Ing.Josef Kraus
SK OMS Semily
SK OMS Jičín

Jednatel a ekonom
Svazový dozor
Technický pracovník
Zdravotník
OMS ČMMJ Semily

Bc. Pavel Novotný
Pan Zbyněk Ledvinka
Pan Milan Buchar
Oblastní nemocnice
Pan Petr Patočka

Časový rozpis soutěže:
Časový rozpis soutěže: 14.3.2020. 8:30-17:00
Čas vyhrazený na trénink: pátek 13.3.2020 po telefonické domluvě s panem Pechánkem

Rozsah přeboru:
Seznam a popis disciplín:

Žákyně a žáci do 10 let
Redukované terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura
na 10 m, vzduchovka s puškohledem, poloha vleže s oporou, 2x5 ran na terč.
Dorostenky a dorostenci 11-15 let
Redukované terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura
na 10 m, vzduchovka s puškohledem, poloha vleže s oporou loktů, 2x5 ran na
terč.
Juniorky a junioři 16-20 let
Liška - poloha vleže s oporou loktů
Srnec - vstoje s oporou pevné tyče
Kamzík - vstoje s oporou volné tyče
Kňour - vstoje bez opory
Vzduchovka s puškohledem na 10 m, 2x5 ran na terč.
Způsob určení přeborníka: viz SŘ ČMMJ

Protesty:
Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyvěšení výsledků
hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500.- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad
propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.
Jury bude určena před započetím soutěže.
Podmínky účasti:
1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu
schváleného Sborem zástupců dne 10.6.2017 a těchto propozic.
2. Střelci, kteří jsou mladší 15 let, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle
zákona o zbraních a střelivu.
3. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
4. Při manipulaci a přenášení zbraně bude zbraň opatřena bezpečnostním prvkem
(vloženou strunou v hlavni po celé její délce).
5. Ochrana sluchu je povinná.
6. Každý účastník soutěže i doprovod musí mít obuv na přezutí!

Ocenění vítězů:
1) Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek
„Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
2) Při vyhodnocení výsledků bude vylosována hlavní cena . Do slosování postupují první
tři z každé kategorie.
Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů
přihlášených střelců.

