Rychnovská tour 2019
Disciplína

Poznámky

AT

Jarní střílení (2 x 25 + 25 finále)

LK
ST + zajíc
LP

Datum

Místo - střelnice

7.4.2019 – 1. kolo

Rychnov nad Kněžnou

Veřejný závod (2 x 20 + 20 finále)

12.5.2019 – 2. kolo

Rychnov nad Kněžnou

Veřejný závod (2 x 20)

16.6.2019 – 3. kolo

Rychnov nad Kněžnou

8.9.2019 – 4. kolo

Rychnov nad Kněžnou

Rychnovský parkur (2 x 20)

Pravidla Rychnovské tour 2019:
1. Všechny výše uvedené závody se započítávají do seriálu Rychnovská tour 2019.
Jednotlivé kola budou hodnocena bez vylišení kategorie - OPEN, celkové
hodnocení tour bude však hodnoceno zvlášť v kategorii senioři a veteráni (60 let +)
a vyhlášeno po 4. kole. V obou kategoriích obdrží první tři střelci poháry a hodnotné
ceny. Kromě toho bude vyhodnocen nejvšestrannější střelec bez ohledu na kategorii,
který dosáhl celkově v Rychnovské tour nejvyšší počet bodů (max. 200 bodů).
2. Výsledky všech uvedených závodů v základní části budou přepočítány koeficientem
na body tak, aby při nich bylo možné získat stejný počet bodů bez ohledu na počet
vypuštěných terčů. Maximum získaných bodů z každého závodu bude 50. Tedy při
závodu na 50 terčů koeficient 1,00 a při 40 terčích započítáno koeficientem 1,25.
3. Celkové pořadí v Rychnovské tour se vyhodnotí z 3 nejvyšších nástřelů po základní
části závodu (např. LK, AT, LP). V případě účasti na všech 4 závodech se
1 nejhorší výsledek ze závodů nezapočítává, podmínkou však pro hodnocení
v kategoriích Rychnovské tour zůstává hodnocení 3 různých disciplín. Průběžné
absolutní pořadí a v kategoriích bude vždy před následujícím závodem zveřejněno.
Celkové hodnocení seriálu Rychnovská tour proběhne 8. 9. 2019 po ukončení
závodu v loveckém parkuru.

4. V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí tour (do 3. místa) v jednotlivých
kategoriích bude rozhodovat rozstřel v disciplíně lovecký parkur po 4. kole
Rychnovské tour 8. 9. 2019.

