POZVÁNKA
MS NISA Lučany nad Nisou pořádá:
v sobotu 4. 8. 2018 na střelnici Bramberk - Krásný

JIZERSKÝ POHÁR

veřejný závod jednotlivců ve střelbě na baterii (15 vrhaček)
Organizační výbor:

předseda:
hlavní rozhodčí:
pokladník:
hlavní zapisovatelka:

Dostál Miloslav ml. v nepřítomnosti Bc. Jiří Hokeš
Ilona Waglerová
Jiří Klimánek
Ing. Havelková Zdena

Technickou službu zajišťuje MS NISA Lučany
Rozsah závodu:

Skupina A – 2x25 terčů – vklad 400 Kč
Skupina B – 2x25 terčů – vklad 400 Kč
Cvičná položka 1 terč á
5 Kč
Rozdělení na skupiny A a B bude provedeno podle dosažených výsledků v Jizerském
poháru v letech 2015 a 2016.
A – 80% a více zásahů, B - ostatní
Pro vyplnění volného času bude vložen sériový závod ve střelbě malorážkou na terč
prasete (lišky) na 50m, maximálně 3 položky, ceny pro 1.-5. místo,
Startovné: 1. položka 50 Kč, druhá a třetí 40 Kč.

Časový plán:
Trénink 3. 8. 2018:
Závod 4. 8. 2018 :

16:30 – 18:30

budou připraveny všechny střeliště

7:00 – 7:45
7:45 – 8:00
8:00
8:30 – 13:00

prezentace
losování závodníků
zahájení závodu
střelba malorážkou – sériový závod

Upozornění: Z organizačních důvodů je maximální počet závodníků na baterii 66.
Ceny:

Upozornění:

Pro první tři místa v každé kategorii pohár + cena dle vlastního výběru,
Ostatní – ceny pro více než polovinu závodníků.
Závod se koná za každého počasí, podle platných pravidel sportovní střelby a
tohoto rozpisu.
Rozstřel pouze o 1. místo (5x dvojstřel).
Protesty: 500,- do 5 minut po ukončení položky.
Při zápisu do závodu budou kontrolovány zbrojní průkazy a průkazy zbraní.
Informace podá správce střelnice M.Dostál ml. na tel.: 724 267 955 (volat mezi 17-19 h)

GPS souřadnice pro Střelnici Bramberk: 50.757649, 15.206547
http://www.bramberk-strelnice.cz
Náboje:

sportovní brokové náboje – (max. 28 g pro Pb broky, nebo ekvivalent ocelových)
malorážkové náboje LR .22 – standartní provedení

Zbraně:

brokovnice
malorážka v loveckém provedení s optikou, nebo bez.

MS NISA Lučany děkuje touto cestou sponzorům a příznivcům sportovní střelby za jejich podporu
Miloslav Dostál ml.

MYSLIVOSTI ZDAR

