
LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA - MALORÁŽKOU
      střelnice PROVAZCE - 7.4.2023
      POŘADATEL - STŘELECKÝ KLUB PÍSECKÝCH HOR

Organizační výbor:

Ředitel soutěže               Kirchner Milan

Hlavní rozhodčí               Bilík Mikuláš

Technické zajištění         Střelecký klub Píseckých hor

Startovné:                    350,-Kč

Časový harmonogram:  8.30 - 9.00 hodin    prezence

                            9.00 hodin           nástup, seznámení s průběhem závodu

                             9.15 hodin           zahájení střelby

Propozice:

Střeliště LIŠKA – terč, srnec redukovaný (LKS), vzdálenost 40 m, poloha ve stoje, 
opora teleskopická trojnožka - 5   výstřelů

                             rozkládací dvojnožka - 5 výstřelů

- střílí 2 střelci najednou, čas 2 minuty na 5 výstřelů po zaujetí polohy, pak výměna 
pomůcek

Střeliště KŇOUR - terč, tetřívek redukovaný (LKS), vzdálenost 50 m, poloha ve stoje bez opory (volná 
     ruka), 10 výstřelů

                 - střílí 2 střelci najednou, čas 5 minut

Střeliště 50 m  - terč, muflon redukovaný (LKS), vzdálenost 50 m, poloha ve stoje, opora volná tyč, 
 10 výstřelů        

                          - střílí 6 střelců najednou, čas 5 minut

Střeliště nová 100 m - terč, kamzík neredukovaný (LKS), vzdálenost 100 m, poloha ve stoje, opora 
             pevná tyč, 10 výstřelů

                              - střílí 6 střelců najednou, čas 5 minut



Střeliště stará 100 m - terč, papírové gongy o průměru 10 cm - 20 bodů, uvnitř gongu 5 cm - 30 bodů,
                                         uvnitř gongu 2 cm - 30,1 bodu

                      - vzdálenost 30 m - 2 výstřely

                      - vzdálenost 50 m - 2 výstřely

                      - vzdálenost 80 m - 2 výstřely

                      - vzdálenost 100 m - 2 výstřely

                      - vzdálenost 120 m - 2 výstřely

                      - poloha v sedě na zemi, opora tzv. tankový kříž

                      - střílí 2 střelci najednou, čas 5 minut bez zaujetí polohy

Hodnocení: Národní soutěžní pravidla disciplíny Lovecká kulová střelba

Protesty: Protest podává vždy střelec za svou osobu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300,-kč, který v 
                  případě neuznání propadá ve prospěch pořadatele.

Zázemí: Na střelnici je zajištěno občerstvení a parkování vozidel.

Ceny: Soutěžící na prvních třech místech obdrží poháry a věcné ceny dle vlastního výběru, další střelci
            obdrží věcné ceny dle možností pořadatele.

UPOZORNĚNÍ:

Pořadatel důrazně žádá účastníky závodu, aby se předem přihlásili na stránkách Lesů města Písku 
s.r.o., terče budou tištěny na počet přihlášených střelců.

Soutěž se koná za každého počasí, organizační výbor si vyhrazuje v případě vážných důvodů po 
dohodě s hlavním rozhodčím právo změny, která bude závodníkům včas oznámena.

Bližší informace: Milan Kirchner - tel. 724 090 213

PS: Všem účastníkům soutěže přeje pořadatel příjemný sportovní zážitek.    












