PROPOZICE
NOMINAČNÍHO ZÁVODU
V TARGET SPRINTU

STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM
7. ČERVENCE 2018

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel :

Klub biatlonu a Sportovní střelecký klub Staré Město pod Landštejnem

Datum konání :

7. července 2018

Místo konání :

biatlonový areál Staré Město pod Landštejnem

Přihlášky :

do 4. 7. 2018 na e-mail: biatlon.stmesto@centrum.cz,
s uvedením jména, ročníku narození, klubové příslušnosti

Prezentace :

12 - 13 hodin v buňce biatlonového areálu pod hrází vodní nádrže Landštejn.

Informace :

František Schorný, mobil: 721 329 755

Startovné :

50,- Kč.

Doklady :

Členský průkaz ČSB a licence závodníka na rok 2018 nebo Členský průkaz ČSS.

Pojištění :

Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti organizace za škodu pojistkou ČSS.

00

00

Technická ustanovení:
Disciplíny :

Target Sprint (tříkolový kvalifikační závod)

Právo startu :

Účast je omezena pouze ročníkem narození (2003 a st.), startovat mohou všichni řádně
přihlášení závodníci.

Základní pravidla : Běh na 400m, střelba vstoje, běh na 400m, střelba vstoje, běh na 400m, cíl.
Vzduchovková puška je uložena na střeleckém stavu ve stojanu na pušky na střelnici. Střílí se
jednotlivě nabíjenými ranami na pět mechanických terčů tak dlouho, dokud není zasaženo
všech 5 terčů.
Poznámka: pořadatel může určit maximální počet výstřelů v jedné položce, při jejichž splnění
může pokračovat v běhu. (např. 20)
Odkaz na ISSF pravidla TS:
<https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=290&file=ISSF_Rules_-_ISSF_Target_Sprint_-_Edition_2017.pdf>

Časový harmonogram :
SOBOTA 7. července 2018
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Prezentace
Trénink na tratích a střelnici
Informace k soutěži v prostoru střelnice
Start Target Sprintu
předpokládaný interval stratu jednotlivých rozběhů je 40 min.
Vyhlášení výsledků do 30 min. po doběhu posledního rozběhu

Registrací do soutěže účastník souhlasí s elektronickým zpracováním všech dat, která jsou relevantní pro tuto
soutěž: jméno, příjmení, název klubu, věk, kategorie. Dále souhlasí se zveřejněním startovních a výsledkových listin
listinnou formou, na internetu a ostatních publikacích ČSS, ČSB a pořadatelem soutěže.
František Schorný v. r.
ředitel soutěže

Partneři klubu:
STARÉ MĚSTO
POD LANDŠTEJNEM

