
                                                                                                                                                                

                          
                      

        Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR 

Sportovně střelecký klub policie UNITOP 
                                               

                            

       MISTROVSTVÍ    
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 ČESKÉ      
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     STŘELECKÁ SOUTĚŽ 

UNIE TĚLOVÝCHOVNÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ POLICIE ČR     VPi 20 + 20 + 20                                        

                                  
Pojišťovna MV                   Zverimex Pajtaš                                  sobota 13.5.2023                                                                                                                                                                             
Liapor                            JSB Match Diabolo                    
Město Sokolov               VOSS Sokolov, s.r.o. 

Obec Lomnice         Lak centrum s.r.o.                       Střelnice SKP UNITOP Sokolov v Lomnici 

Sokolovská uhelná a.s.       Podlahářství HOPR 



Karlovarský kraj                 Pivovar Lobkowicz                                    

  
 
Propozice Mistrovství ČR UNITOP:                                                                                                  

Pořadatel:  SKP UNITOP Sokolov, střelecký klub                                                             Startovné:  jednotlivci    150,- Kč     

Ředitel závodu          :      Petr Tarant, předseda SKP Sokolov                                                                 družstva        150,- Kč 

Zástupce ředitele      :      Josef Bekr, místopředseda SSKP Sokolov                                           Hodnocení závodu: 

Zástupce Unitop ČR :     Jindřich Pavlíček                                                           a) součet všech disciplin - při rovnosti bodů rozhoduje posledních 10 ran 

Zástupce PČR:                 deleguje ředitel Policie ČR KV kraje                                                                    na figuru  atd 

Hlavní rozhodčí       :       deleguje SKP                                                                                                      b) družstva - při rovnosti bodů rozhoduje posledních 10 ran na figuru atd 

PHK a sbor rozh.:  deleguje pořádající SKP                                                                                     ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hospodář závodu    :       Jan Šetka                                                                                                            Ceny:                                                                                                                                           

Organizace závodu :        Jiří Bodlák                                                                                                - Vítěz kategorie-členové SKP/PSK, policisté a zaměstnanci PČR a                                                                                                                                                                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------                                             MV registrovaní i neregistrovaní v SKP/PSK-získá titul „Mistr 

Kategorie:                                                                                                                                                   UNITOP ČR“ pro rok 2023 a na 1.-3. místě obdrží závodník 

a) příslušníci PČR, zaměstnanci a veteráni PČR a MV,                                                           medaili a diplom. 

    sportovní kluby UNITOP ČR                                                                                        - V ostatních kategoriích závodníci a družstva na 1.-3.místě získají pohár. 

b) ostatní sportovní kluby a další                                                                                                            

c) ženy                                                                                                                                                Techn. ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy. 

d) družstva (tříčlenná) bez rozdílu kategorií                                               Zbraně, střelivo, dalekohledy si zajistí účastníci nebo vysílající organizace. 

---------------------------------------------------------------------------------------------                                              Bude prováděna namátková kontrola zbraní a zbrojních průkazů.  

               Hodnotit se bude podle platných pravidel sportovní střelby. 

Zbraně: Do soutěže budou připuštěny pistole s nejmenší ráží 7,62 a                                                        

               největší 9 mm. Na zbrani nejsou povoleny úpravy pažby                                                           Protesty: U hlavního rozhod. s vkladem 300,-Kč do 10 min. po zveřejnění výsledků                                                                                                                                                                  

               Revolvery jsou zakázány !!!!!!!!                                                                                                     

               Závodník musí odstřílet jednou zbraní všechny discipliny                                                         Zdravotní zabezpečení: nemocnice Sokolov, lékárna na střelnici 

                                                                                                                                                                              

Discipliny:                                                                                                                                                        Finanční  zabezpečení: akce je realizována za finanční podpory Města Sokolov 

                                                                                                                                                                                                                  a UNITOPu ČR. 

1. Cíl                  : mezinárodní pistolový terč 50/20                                                                                       
    Vzdálenost    : 25 m          Informace a přihlášky:     

    Počet nábojů: 3 ks nástřelné – 20 ks do hodnocení                                                                                 Petr Tarant       - tel. 606 215 063 

    Čas                : 3 nástřelné – 3 minuty        e-mail               - klub0258@seznam.cz 
                             10 ran obouruč do závodu – 5 minut, 10 ran jednoruč do závodu-5 minut                 Žádosti o ubytování do 11.5.2023  

2. Cíl                  : nekrytě ležící figura s kruhy č.4                                                                                
    Vzdálenost    : 25 m                                                                                                                        Poznámka:                                              
    Počet nábojů: 20 ks (bez nástřelu)                                                                                                  Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a chování na střelnici 

    Čas                : 10 ran obouruč - 5 minut, 10 ran jednoruč - 5 minut                                                    Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic.                                                 
3. Cíl                  : mezinárodní figura s kruhy                                                                                              

    Vzdálenost    : 25 m                                                                                                                                    Občerstvení možno zakoupit na střelnici  

    Počet nábojů: 20 ks (bez nástřelu) 

    Čas                : 20 ran jednoruč - 10 minut     

                                                                                                                                                                          Ředitel závodu:     Petr Tarant                                                                                               

Prezentace: 

08.00 hod. na střelnici, pro vzdálenější účastníky do 11.00 hod                                                                      V Sokolově dne  16.listopadu 2022                                                                                              

Začátek závodu:       v 9.30 hod                                                                                                               


