PROPOZICE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
VOJENSKÁ PUŠKA 50m
Místo konání:
Pozice na mapě:
Datum konání:
Časový rozvrh
Prezentace:
Zahájení a informace
k průběhu závodu:
Příprava 1. směny:
Start 1. směny:

Střelnice AVZO Košetice p. s.
49.5699053N, 15.1178181E
1. kolo 2.8. 2020, 2. kolo 23.8. 2020, 3. kolo 27. 9. 2020, 4. kolo 25. 10. 2020

Zbraně:

Opakovací puška s mechanickými mířidly se středovým zápalem do ráže 8,0 mm
Samonabíjecí puška s mechanickými mířidly se středovým zápalem do ráže 8,0 mm

Střelivo:

Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb. a povolené Provozním řádem
střelnice – to znamená: Provozním řádem není povoleno ocelové jádro, samonabíjecí pušky střelivo
do 2200J, opakovací pušky střelivo do 3600J
Jednotná - muži, ženy

Kategorie:
Disciplíny:

8:00 – 9:00 hod., kontrola Zbrojních průkazů a průkazů zbraní
9:00 – 9:15 hod.
9:15 – 9:30 hod.
9:30 hod.

3 x 10 ran, polohy leže, kleče, stoje, v poloze leže se střílí 13 ran, 3 nejnižší zásahy se v této poloze
nepočítají. Střílí se na redukovaný terč P135 P01 nekrytě ležící figura s kruhy, vzdálenost 50m, čas
10min. na polohu, 5min. příprava mezi polohami – vyhodnocení samonabíjecí a opakovací
samostatně od pěti závodníků

Technické ustanovení: Střelnice má 14 stavů, je vybavena podložkami pro střelce, stojany na dalekohledy, stolky a židlemi.
Pozorovací dalekohledy jsou povoleny. NEJSOU povoleny střelecké kabáty, rukavice, střelecké
řemeny (třetí bod), zaměřovací dalekohledy. Viz všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti
Svaz branně-technických sportů ČR 4.12.5
Podmínky soutěže:

Volná soutěž pro držitele Zbrojních průkazů a držitele výše uvedených zbraní

Hlavní rozhodčí:
Řídící střelby:
Ředitel soutěže:

František Daniel
Vojtěch Krejčí
Vítězslav Pavel

Startovné:

200,-Kč za disciplínu

Protesty:

Do 30 min. po zveřejnění výsledků, se vkladem 500,- Kč

Zdravotní zabezpečení: Lékárnička na střelnici, ZZS, nemocnice Pelhřimov
Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pravidla pro bezpečné
zacházení se zbraní a řídit se pokyny řídícího střelby. Zákaz manipulace se zbraněmi mimo
stanoviště střelnice! Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu
střelnice, popř. diskvalifikací!
Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!
Pojištění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody zodpovídá sám.
Hodnocení:
Ceny:

Do konečného pořadí se každému závodníkovi započítávají tři nejlepší výsledky.
Při počtu pěti a méně závodníků budou po čtvrtém kole opakovací a samonabíjecí zbraně sloučené.
Střelci na prvních třech místech obdrží po závěrečném kole věcnou cenu.

Občerstvení:
Teplá sekaná, káva, čaj, nealko
E. Směrnice (výňatek): Pokud je zbraň používána ke sportu, bude možné ji získat při dodržení přísných pravidel, kdy střelec
bude muset například doložit, že se skutečně účastní soutěží pořádaných oficiálním střel. svazem.
Kontaktní osoba:
František Daniel frantisekdaniel@quick.cz, 723 726 395
Změny:

Vyhrazeny

