SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB POLICIE ORLICE
ÚSTÍ NAD ORLICÍ z.s. Luková čp. 220

IČO :

49317865

Tel. :
603500785
________________________________________________________________________________________________

Propozice 15. ročníku střelecké soutěže

LUKOVSKY TRAP
pořádaný pod záštitou Obecního úřadu Luková
Druh soutěže :
Pořadatel
Datum a místo
Disciplína
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí na střel.
Techn. Zajištění
Startovné
Podmínky účasti
Doklady
Zbraně a střelivo
Hodnocení
Ceny

Protesty

soutěž tříčlenných družstev
Sportovně střelecký klub policie ORLICE Ústí nad Orlicí z,s, Luková 220
1.8.2021 neděle, střelnice Luková
Americký trap 25
Celý Petr – starosta obce Luková
Osecká Jana C 1800
Chládek Leoš
Schleifer, Lanc, Hurt
družstvo 510,- Kč
závodu se mohou zúčastnit členové MS, ČSS, AVZO a pozvané osoby
platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně, doklad totožnosti
vlastní, střelivo s broky max. 2,4 , lze zakoupit na střelnici
pořadí určuje počet zasažených terčů. Při rovnosti na 1.-3. místě
− bude proveden rozstřel zástupců družstev na 2. stanovišti
− náhlá smrt - jeden terč – jeden výstřel.
1. - 3. družstvo obdrží diplom a věcné ceny
1. družstvo obdrží putovní pohár starosty obce Luková
1. družstvo mysliveckého spolku Luková nebo Damníkov obdrží
putovní pohár starosty obce Luková
písemně do rukou hlavního rozhodčího do 30 minut po zveřejnění výsledkové
listiny s vkladem 300,- Kč. Při oprávněném protestu bude vklad vrácen.

Časový rozvrh

8.00 – 9,00 příjezd a prezentace
9,30
zahájení závodu
vyhlášení výsledků 30 minut po ukončení závodu

Tech.ustanovení

soutěž se střílí na brokové střelnici z 5ti stanovišť, každý střelec
25 terčů Jeden střelec smí střílet pouze za jedno družstvo. Při základní
střelbě lze tuplovat.
Ochrana sluchu a zraku povinná !!
U České Pojišťovny č.p.8248694518
v omezené míře na střelnici
nemocnice v Ústí n.Orl. - vozidlem pořadatele
pořadatel si vyhrazuje právo změnit propozic, která bude sdělena při
zahájení závodu
Závod se koná za každého počasí !!!

Pojištění
Občerstvení
Zdrav. zajištění
Různé

Partneři:
Přihlášky

Zdravotní pojišťovna MVČR, ARMAT spol. s r.o., KOVONER s r.o.,
E.mailem : SSKP262@seznam.cz, nebo tel. 603500785
nejpozději do 25. července 2021, maximálně 15 družstev
Ředitel soutěže
Petr Celý – starosta obce

