PROPOZICE
NÁZEV AKCE:

STŘELECKÉ ZÁVODY Z VOJENSKÝCH ZBRANÍ

DRUH SOUTĚŽE:

Veřejný závod

POŘADATEL: ČSS SSK PŘELOUČ C-0092; MÍSTO KONÁNÍ: střelnice Přelouč
GPS 50°1'46.008"N, 15°35'1.703"E.

5.10.2013

TERMÍNY KONÁNÍ:

DISCIPLINA:
VStP 15+15 dle PSS, držení oběma rukama povoleno, ráže zbraně do .45.
(Mířená: terč 50/20, nástřel 5ran/5min, 15ran/15min. do soutěže;
Rychlá: terč pro rychlopalbu 5ran nástřel, 3 série po 5ti ranách (7s/3s)
PuOp 10+10: terč 135red, 5ran nástřel/5min; 10 ran vleže/10min+10 ran vstoje/10min
Pu Sa 10+10: terč 135red, 5ran nástřel/5min; 10 ran vleže/10min+10 ran vstoje/10min
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 kalhoty) není povoleno. Nosný řemen
na dlouhých zbraních musí odpovídat původnímu provedení.
KATEGORIE:

jednotná

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel závodu: Václav Hutla
Hlavní rozhodčí: Jan Chaloupka
Výsledky ing. Josef Krejčík, ing. Josef Gajdušek

PODMÍNKY ÚČASTI: Střelci se zúčastní závodu na svoji zodpovědnost a vlastní
nebezpečí. 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:

50,-- Kč za disciplínu

HODNOCENÍ:
Pistole dle PSS bez uznání VT. Ráže do .38 na kalibr průměr 9,65, větší ráže kalibr
na průměr příslušné ráže.
Pušky: Obdobné jako u ostatních sportovních disciplin. Kalibr dle použité ráže.
Disciplíny Pu i Pi jsou vzhledem ke způsobu držení (u pistole) použitým terčům a
způsobu hodnocení nestandardní, nelze přiznat VT podle PSS.
Při shodném nástřelu na prvních třech místech rozhoduje rozstřel až do porušení
shody. Pistole 5 ran 7s/3s. Puška 1 rána vstoje. Na ostatních místech rozhoduje vyšší
nástřel v druhé části disciplíny, při shodě více 10, 9,..... v druhé části závodu a
při shodě 10,9,….i v první části závodu až do porušení shody. V případě že nebude
rovnost porušena budou závodníci uvedeni ve výsledkové listině na stejném pořadí a
příslušný počet míst bude následně vynechán.
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
CENY:

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

ČASOVÝ ROZVRH:

PŘIHLÁŠKY:
ZDRAVOTNÍ
ZABEZPEČENÍ:

7.30 - 9.00 h Presentace, přejímka zbraní
8.30 h Zahájení střelby 1. směny

Při prezentaci
lékárnička, automobilem na Lékařskou službu první pomoci

RŮZNÉ: Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly
oznámeny při nástupu soutěžících. Občerstvení zajištěno.
Kontakt: Václav Hutla, Lohenice 81, 535 01, Přelouč, tel. 774407461,
mail: vaclav.hutla@post.cz
Vydání propozic:
17.04.2013
Za SSK: Václav Hutla

