SK Přelouč a ZELENÝ SPORT
prodejce zbraní, střeliva
Vás zvou
Na seriál otevřených závodů z vojenských civilizovaných
samopalů- samonabíjecích pušek-z období kolem 2.WW a cca
do r.1960 střílejících z otevřeného závěru

Velká cena ZELENÉHO SPORTU
Datum konání:
Místo konání:
Zahájení:

sobota 15. února, 10. května a 18října
střelnice SK Přelouč
9.00 hod.

Přihlášky :

e-mailem: vaclav.hutla@post.cz
SMS zprávou: 774 407 461
Nejlépe předem na uvedené spojení, nemáme
představu , jaký bude zájem a kapacita střelnice je
omezená.
Podmínky účasti:
platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně .
Pro zájemce o start v uvedeném seriálu závodů,
kteří nejsou vlastníky uvedených zbraní připravil
Zelený sport možnost jejich zapůjčení za režijní
poplatek : Sa 24,26 200Kč 2ks
UZI
200Kč 2ks
RAK
200Kč 2ks
M 56
200Kč 1ks
SUOMI
400Kč 1ks
Do zapůjčených zbraní dodá střelivo Zelený sport
za aktuální cenu z nabídky firmy.

Vybavení závodníků:

ochrana sluchu a zraku.Použití dalekohledu a speciálních
střeleckých pomůcek není dovoleno, střelnice je vybavena
podložkami pod střelce.
Protesty:
řeší na místě ředitel závodu v součinnosti s inspektorem zbraní
Startovné:
100,-Kč
Kategorie:
vojenská puška samonabíjecí výhradně střílející z otevřeného
závěru (PPŠ41,PPS43,MP38 a 40,Thomson 1921,Sten,Sa
vz.23,24,25,26,,UZI… a další vzory cca do r 1960.
Ráže:
pistolové střelivo 7,62 až 45 odpovídajících specifikací CIP
Disciplina:
A) 5+20ran vleže na čas, vzdálenost 35 m.Postup-zbraň leží na podložce
se spuštěným závěrem a zasunutým zásobníkem-střelec stojí na
okraji podložky,na povel timeru“Start“střelec zalehne,natáhne
závěr a odstřílí 20 ran- počítá se 15 nejlepších zásahů v terči a
od výsledku se odečítá čas v sec.
B)
to samé ve stoje, zbraň je položena na odkládací desce
C)
pudová střelba v ponosu na 12 m 15 ran.Počítá se 10 nejlepších ran
v terči a odečte se čas . Zbraň v ponosu na boku střelce, nejvýš
v úrovni spuštěných loktů. Na povel timeru střelec odstřílí 15 ran.
Závady zbraně a střeliva: neuznávají se, řeší střelec v čase dané položky.
Terče:
stará olympijská figura t.zv černoch, bez paty.
Střelivo:
vlastní, pouze schválené zákonem pro civilní použití
Pro zapůjčené zbraně dodá ZS.
Občerstvení:
tradiční v klubovně střelnice
Ceny: střelci do 5 místa v jednotlivých závodech seriálu obdrží diplom.
Cenu pro vítěze seriálu dodá ZS - 1 místo PPŠ 41
Další ceny dle možností pořadatele.
Pořadatel může upravit ustanovení těchto propozic podle aktuální potřeby do
prvního závodu seriálu – ředitel závodu V.Hutla.

