PROPOZICE
NÁZEV AKCE:

Pře lou čs ké po pp ery

DRUH SOUTĚŽE:

Veřejný závod

POŘADATEL:
TERMÍN KONÁNÍ:

SSK PŘELOUČ
17.7. 2009

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

Velkorážní pistole služební
souboj
sada

2jednotlivců na padací terče
2x3 poppery+kapitán

počet nábojů na souboj – 5ks
start a konec souboje stanoven zvukovým signálem
timeru – čas 15s
ostatní zde neuvedené podle pravidel SVZ
KATEGORIE:

jednotná

ORGANIZAČNÍ
VÝBOR:

Bude sestaven po dohodě předsedů SSK , KVZ 1 a OK Corral

TECHNICKÁ
OBSLUHA:

Členové SSK Přelouč, KVZ 1 a O.K.Corral

PODMÍNKY ÚČASTI:

Střelci se zúčastní závodu na vlastní zodpovědnost
Použité zbraně budou předloženy ke kontrole při prezentaci
Každý závodník bude seznámen s provozním řádem střelnice a
propozicemi závodu pří nástupu před zahájením závodu.

DOKLADY:

průkaz zbraně,zbrojní průkaz

STARTOVNÉ:

Členové SSK Přelouč, KVZ 1 Pardubice a O.K Corral
50Kč,
ostatní 80Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Pistole nebo revolver služebního typu ráže 7,62 - .45, střelivo
povolené civilní provedení

HODNOCENÍ:

V prvním kole budou závodníci rozlosováni do skupin ve kterých
se utká každý s každým.
Ve druhém kole se utká o pořadí v jedné skupině lepší polovina
z předchozích skupin a ve druhé skupině horší polovina ze skupin
z prvního kola. V případě, že ve skupině prvního kola bude lichý
počet závodníků, pak do lepší skupiny druhého kola postupuje o
jednoho víc, než je polovina členů skupiny.
V případě rovnosti bodů ve skupině rozhoduje výsledek vzájemného
souboje závodníků ve skupině. Nebude-li možno pořadí takto
stanovit, pak se musí rozhodnout rozstřelem.
Bodové hodnocení souboje
vítěz
poražený
remíza

2 body,
0 bodů,
1 bod

Pořadí řešení popperů:
Kapitán poslední, ostatní poppery v libovolném přadí.
Souboj končí zasažením prvního kapitána, dojdou-li závodníkům
náboje, nebo uplynutím času 15s.
Terč se považuje za zasažený v okamžiku, kdy dopadne do

vodorovné polohy.
Bude-li kapitán sestřelen mimo stanovené pořadí, pak má závodník
0 bodů.
Nebude-li ani na jedné straně zasažen kapitán, pak je vítězem
ten, kdo zasáhl více popperů. V případě rovnosti zasažení
popperů – remíza.
Vlastní zařazení střelců a provedení závodu bude upřesněno podle
počtu přihlášených závodníků
PROTESTY:
CENY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění
výsledků.
Diplomy a drobné věcné ceny pro 5 nejúspěšnějších účastníků

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.30 h
8.30 - 8.45 h
9.00 h

PŘIHLÁŠKY:

Při prezentaci

ZDRAVOTNÍ
ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly
oznámeny při nástupu soutěžících. Občerstvení zajištěno.

Kontakt:

Václav Hutla, tel. 774407461

Vydání propozic:

7.7. 2010

Presentace
nástup, losování
zahájení střelby 1.směny

Za SSK: Václav Hutla

