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

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR
v Loveckém desetiboji

Střelnice OMS KROMĚŘÍŽ
20.8.2017

2017

Organizační výbor:
Předseda:

Kučera Stanislav

Ředitel:

Bastl Václav

Jednatel:

Buksa Jan

Ekonom:

Ing. Kořínek Jindřich

Hlavní rozhodčí:

Válek Silvestr

Zástupce SK ČMMJ:

JUDr. Kubík Jindřich

Sbor rozhodčích:

SK Hvězda

Technická služba:

Beran Jaroslav

Zdravotní služba:

poliklinika Kroměříž

Časový pořad:
Den 19.8.2017 trénik od 09:00 hodin
Den 20.8.2017 – nástup – 08:45 hodin
zahájení – 09:00 hodin

Rozsah přeboru:
Název disciplíny
Startovné
Cvičná položka

L 10
700.-Kč
4.-Kč vypuštěný terč, 20.- Kč papírový terč,
běžící terč 5 výstřelů – 20.-Kč

Přihlášky je možno zasílat poštou na adresu OMS Kroměříž, Velké náměstí 40, 767 01,nebo
e-mailem na adresu myslivostkm@seznam.cz Přihlášky se přijímají podle došlého pořadí do
vyčerpání kapacity střelnice, tj. 60 střelců nebo do konce odstřílené první položky 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

Závěrečná ustanovení:
1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, o.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného
v říjnu 2006, platného od 1.1.2007, dodatku č.1/2009 platného od 1.1.2010 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 s ohledem na kapacitu střelnice a blíže
specifikovaných podmínek (např. výše startovného) příslušného OMS.)
3. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
4. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná ( zraku mimo baterie, L4K, K4M a
běžících disciplín kulí a malorážkou).
5. Věcného plnění (střelivo), pořadí účastníků pro věcné plnění bude určeno
z absolutního pořadí, které bude sjednoceno do tabulky (v rámci tabulky bude
kolonka, zda se jedná o seniora, veterána, juniora či ženu) + bude vyhodnocena
kategorie žen, veterán, superveteránů a juniorů.
6. Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů
přihlášených střelců.
7. Další organizační ustanovení: Občerstvení a parkování vozidel na určeném
parkovišti a prodej nábojů na střelnici zajištěno.

Sponzory celostátního přeboru jsou:
-

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

-

HALALI všeobecná pojišťovna, a.s.

-

Lesy České republiky, a.s.

-

Sellier & Bellot , a.s. Vlašim

-

Česká Zbrojovka, a.s.

-

Okresní myslivecký spolek Kroměříž

-

SK Hvězda

