SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z PISTOLE
Pořadatel:

SSK UHERSKÝ BROD

Datum:

11.10.2014

Místo konání:

Uh.Brod-sportovní střelnice SSK „Maršov“
Mapa: http://www.sskub.cz/strelnice/

Druh závodu:

Soutěž v mířené a dynamické střelbě z krátké zbraně

Účast:

Střelci s platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně

Kapacita závodu:

30 střelců

Pravidla soutěže:

budou zvěřejněny před závodem

Zbraně:

pistole a revolvery ráže 9mm a více

Střelivo:

Dle platných zákonů, vysloveně se zakazuje používání průbojné munice

Kategorie:

Jedna střelecká kategorie- krátká zbraň

Situace:

Situace č.1 mířená střelba na terč 50/20,vzdálenost 20 m, 20 ran,
Situace č.2 střelba na otočný terč figura EPP ,25 m, 20 ran
Situace č.3 „tajná“ závodník bude seznámen bezprostředně před střelbou, 2-10 m
Situace č.4 střelba na padací terče na čas, 10 -20 m
Situace č.5 střelba z krytu,z různých střeleckých poloh, na oblečenou siluetu 15m

Startovné:

150 Kč

Registrace:

v místě konání závodu

Začátek závodu:

09:00 hod.

Vybavení:

Pouzdro na zbraň, splňující podmínku bezpečného nošení zbraně. Musí zakrývat lučík
zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní, zádová pouzdra. Minimálně dva zásobníky.
Ochrana zraku a sluchu. Pouzdro na zásobník vhodné přinést, není povinné.

Počet nábojů:

85 ks, kdo se někdy netrefí, tak o něco málo více……..

Bezpečnost:

Jakákoliv manipulace se zbraněmi mimo bezpečnostní zónu a stanoviště je
zakázána. Zbraň musí být v pouzdře (příp. v zavazadle) vybitá, se spuštěným
kohoutem a bez zásobníku. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti
jen na povel rozhodčího, případně samostatně v bezpečnostní zóně. Jakákoliv
manipulace s náboji v bezpečnostní zóně je zakázána. Ochrana zraku a sluchu
je povinná pro závodníky i diváky. Při porušení bezpečnosti jsou organizátoři
oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady
startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní
nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.

Ceny:

medaile 1. - 3. místo, drobné věcné ceny

Protesty:

Řeší se na místě u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Občerstvení:

Možnost zakoupit na střelnici

Přihlášky:

Karel Kadlčík: 775 958 139, karel1kad8@seznam.cz
nebo
Ing. Petr Mrázek-tel. 606 522 602; sskub@sskub.cz

