Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Kroměříž
pořádají

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR
CS 100

STŘELNICE HVĚZDA
15.6.2019

Organizační výbor:
Předseda
Ředitel
Hlavní rozhodčí
Sbor rozhodčích

Kučera Stanislav
Bastl Václav
Válek Silvestr
SK Hvězda

Jednatel
Ekonom
Technický pracovník
Zdravotník

Buksa Jan
Ing. Kořínek Jindřich
Beran Jaroslav
poliklinika Kroměříž

Startovné: 1000.-Kč
Kapacita střelců: 96

Časový rozpis soutěže:
sobota 15.6.2019 08:00 prezentace
09:30 zahájení přeboru

Protesty:
Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu
rozhodčímu s vkladem 500.- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a
její rozhodnutí je konečné.

Ubytování: na tel.č.: 604 97 32 88
Podmínky účasti:
1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, o.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného
v říjnu 2006, platného od 1.1.2007 včetně všech dodnes schválených dodatků a těchto
propozic.
2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský
průkaz ČMMJ, o.s. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ,
nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle
zákona o zbraních a střelivu.
4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
5. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná (mimo baterie, L4K, K4M a běžících
disciplín kulí a malorážkou).

Ocenění vítězů:
1) Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek
„Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
2) Prvních deset nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy
SB Vlašim rozdělené dle absolutního pořadí.
3) Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců, bez
rozdílu kategorií, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy ČZUB.
4) Občerstvení, parkování a prodej nábojů v areálu střelnice.
Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů
přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou:

MEOPTA PŘEROV

