SOUTĚŽ V DYNAMICKÉ STŘELBĚ Z PISTOLE
Datum konání: 23.4.2016
Místo konání: střelnice SSK „Maršov“
Čas: 8:45-9:15 registrace, 9:30 začátek závodu
Soutěžící: všichni střelci s platným ZP
Zbraně a střelivo:
samonabíjecí pistole a revolvery, libovolné ráže, bez optiky, kompenzátoru zpětného rázu. Munice
odpovídající zákonu o zbraních a střelivu. Závodníkům nad 60 let je povoleno použití kolimátoru
(NE kompenzátoru) na pistoli či revolveru.

Povinné vybavení: Ochrana zraku a sluchu, 1-2 náhradní zásobníky, opasek a pouzdro na
zbraň, které je umístěno na straně silné ruky, nepovolují se pouzdra vnitřní, zádová či pro křížové
nošení, pouzdro musí zakrývat lučík zbraně a zbraň vněm musí bezpečně držet.

Bezpečnostní ustanovení:
Zbraň je povoleno přenášet v pouzdře, vždy bez zásobníku a s vypuštěným mechanismem.
Nabíjení zbraně a manipulace s ní je povoleno pouze na střeleckém stanovišti na povel
rozhodčího, při dodržení bezpečnostních úhlů, manipulace se zbraní bez zásobníku a bez
nábojů pak pouze v bezpečné zóně, je-li zřízena. Závodníci i přihlížející musí během závodu používat
ochranu zraku a sluchu.
Závod je postaven na 90 ran ve čtyřech situacích, kdo se někdy netrefí, tak více….

Startovné: 150 kč
Ceny: nejlepší 3 střelci budou odměněni medailemi a drobnými cenami
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic v případě nepředvídaných událostí.
Kontaktní osoba: Karel Kadlčík, tel: 775958139, email: karel1kad8@seznam.cz

Registrace do závodu: není povinná, ale budeme rádi, pokud se závodníci přihlásí,
případně odhlásí předem. Jinak je možno se registrovat v den konání závodu
přímo na střelnici.
Občerstvení na střelnici zajištěno v obvyklé míře.
Popis situace č.1: 22 ran, do 20 m, zbraň na opasku,bez náboje v komoře, kovové terče řešit

pouze z prostoru zástěny,1x povinná výměna zásobníku, jinak freestyle
Popis situace č.2: 25 ran, do 20 m, zbraň na opasku, náboj v komoře, střelec může řešit
situaci až po sestřelení tří kovových terčů. Kývací terče jsou iniciovány zatažením za provaz
od pneumatiky, kdy střelec musí mýt jednu nohu umístněnou v pneumatice při střelbě na ně.
Popis situace č.3: střelec stojí zády k terči, na kterém je umístněno 30 očíslovaných koleček o
průměru 35 mm, s hodnotami 1,2,3,4 a 5.,každé číslo se opakuje 6x, střelec si vylosuje 3 čísla,

které v co nejkratším čase musí najít a zasáhnout, tzn, že střílí např. 6x jedničku,6x trojku atd
,celkem 18 očíslovanch koleček musí být zasaženo. Střelec si připraví libovolně 18 ran do
dvou zásobníků a na signál střílí vylosované čísla. Zbraň a zásobníky jsou položeny na stole.
Na každé kolečko pouze jedna rána, bez opravy, zásah=5 bodů. Vzdálenost cca 3m. Situace
nemá nákres níže.
Popis situace č.4: do 20 m,25 ran, pouze ocelové terče, střelba ze třech vymezených
stanovišť, zbraň na opasku, náboj v komoře. Volný startovní postoj kdekoliv v situaci. 1x
povinné přebytí.
Hodnocení situací: body : čas = HIT faktor (jako IPSC,čím vyšší hitfaktor,tím lepší
hodnocení),shozený kov = 5 b, na papírovém terči zona A=5, C=3, D=1 b
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