Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecký klub Dačice
Město Dačice
pořádají

Časový pořad soutěže:
9:00 – 10:00
registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
10:00 – 10.10
slavnostní zahájení
10:20 – 14.00
střelby disciplín LB; LK; Z+T
14:15
vyhlášení výsledků, předání cen, pohár pro každého střelce 1-3 místo
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace družstva bude na střelnici do 10:00 hod.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 1.800 Kč

Střeleckou soutěž družstev
v brokovém víceboji
pod záštitou starosty Města Dačice

2022

XVI. ročník

Organizační výbor:
ředitel:
hlavní rozhodčí:
rozhodčí:

Bohuslav Ferdan
Marek Navrátil
Pavel Bast., Jan Láník ml., Karel Štibich, Martin Vaverka
Milan Navrátil, Marek Navrátil, Miroslav Ferdan
Milan Navrátil
Jiří Vaverka
MUDr. Ivana Kelblerová

jednatel:
zbrojíř:
lékař:
Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán na 60 terčů pro každého střelce: 20 lovecká baterie; 20 zajíc s terči; 20 lovecké kolo
•
•
•
•
•
•

Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2018 a jeho doplňků a
technických pravidel ISSF.
Maximální povolena velikost broku je do 2,5 mm, maximální povolená gramáž je 28 g.
V případě zjištění nepovoleného střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
Při shodnosti celkového počtu zásahů, bude o 1. místo proveden rozstřel, v disciplíně zajíc
s terči – střílí celé družstvo, každý člen družstva 10 terčů.
O dalším pořadí rozhoduje lepší výsledek na položce Z+T.
Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu střelnice.

Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové
střeleckého klubu Dačice, OMS ČMMJ J. Hradec a Město Dačice.
Bohuslav Ferdan
ředitel závodu

Střelnice Dačice – Zahrádecký les
7. května 2022 od 10:00 hodin

Ing. Karel David
předseda OMS ČMMJ J. Hradec

Ing. Karel Macků
starosta Města Dačice

