STŘELECKÉ ZÁVODY
z VOJENSKÝCH ZBRANÍ
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Kategorie:
VStP

SSK 0092 Přelouč
10.10. 2009.
střelnice SSK 0092 Přelouč
jednotná
15 + 15

Disciplína

Terč

Vzdálenost

Čas nástřelu

Čas střelby

Poloha

PiVo – 5 + 15

50/20 sport

25 m

5 ran / 5 min

15 ran / 15 min

vstoje bez opory

PiVo –5+3x5

pro
rychlopalbu

25 m

5 ran-7s/3s

3 x5 ran / 7s/3s

vstoje bez opory

Poznámka : Držení zbraně obouma rukama je povoleno.
( 7s/3s – 7sec. je terč zavřený a 3sec. je terč otevřený)

Puškové soutěžní disciplíny:
Disciplína

Terč

Vzdálenost

PuOp –5+10+10

135 red

50 m

135 red

50 m

PuSa –5+10+10

Čas nástřelu

Čas střelby

Poloha

5 ran / 5 min
vleže
5 ran / 5 min
vleže

10 ran /10 min
10 ran /10min
15 ran / 10 min
15 ran / 10 min

vleže
vstoje
vleže
vstoje

Podpora zbraně není povolena v žádné disciplině.
Zbraně a střelivo vlastní, odpovídající ustanovením pravidel pro uvedené disciplíny. Ve sporných případech zařazení zbraně,
příp.povolené odchylky od původního provedení rozhoduje inspektor zbraní pořadatele, který provádí přejímku zbraní.
Odvolání proti rozhodnutí inspektora není možné.
Při prezentaci bude provedena přejímka zbraní s označením zbraní. Střelec je povinen absolvovat přejímku pořadatele.
Kontrola zásahů dalekohledem je povolena v celém průběhu závodu.
Použití speciálního střeleckého vybavení (střelecké kabáty, střelecké brýle, střelecké rukavice) není povoleno. Nosný řemen
na dlouhých zbraních musí odpovídat původnímu provedení.

Podmínky účasti:

veřejný závod; zbrojní průkaz a průkaz zbraně

Startovné:

50,-- Kč za disciplínu

Časový program:

prezence + přejímka zbraní:
zahájení střelby I.směna:

Ceny:

první 3 střelci v každé disciplíně obdrží diplom a.věcné ceny.

Způsob hodnocení:

Obdobný jako u ostatních sportovních disciplin. Disciplíny jsou vzhledem k použitým terčům a
způsobu hodnocení nestandardní, nelze přiznat VT podle PSS.

Protesty:

Do 15 minut po vyhlášení výsledků, do ruky ředitele závodu s vkladem 200,-- Kč. Vzhledem
k tomu, že je závod organizován podle těchto propozic, všechny sporné záležitosti budou řešeny
podle těchto propozic.

Pojištění:

Střelci se zúčastní závodu na svoji zodpovědnost a vlastní nebezpečí.

Zdravotní zajištění:

Lékárna, vozidlo pořadatele pro odvoz k odbornému ošetření – cca 1 km.

7 30 – 9 00 hodin
8 30 hodin

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě potřeby.

