STŘELECKÝ SOUBOJ

Pořadatel: SSK 0073 Uherský Brod
Datum, místo: 5.září 2015, střelnice SSK 0073
Čas: 8:45-9:15 registrace,9:30 začátek závodu
Organizační ustanovení: ředitel závodu-Karel Kadlčík
Hlavní rozhodčí- Petr Adámek
Ostatní rozhodčí a řídící střelby budou jmenováni pořádajícím
klubem
Soutěžící: všichni střelce s platným ZP
PROVEDENÍ SOUTĚŽE:
Terčová sestava zrcadlová, ze 3x tří padacích terčů (IPSC plate o průměru 20 cm) ve
vzdálenosti cca 10-20 metrů od palebné čáry. Na vzdálenosti 25m stojí „kapitáni“ (mini
popper),ti jsou postaveny tak, aby padaly přes sebe.

Střílející na signál tasí zbraň, střílí na terče , kdy musí během střelby provést jedno povinné
přebití zbraně. Každý střílející musí nejprve zasáhnout základní skupinu terčové sestavy a
jako poslední střílí na „kapitána“. Porušení tohoto pravidla, tedy zasažení „kapitána“, pokud
nebyly zasaženy všechny ostatní terče sestavy, znamená prohru v souboji. Zasažení
„kapitána“ sestavy soupeře znamená pro střílejícího prohru v souboji. Za zasažený se
považuje terč, který padne do vodorovné polohy. Počet nábojů na souboj není omezen.
Herní systém je každý s každým v základní části, kdy 6 nejlepších střelců postupuje do
finále. V případě rovnosti bodů dvou střelců usilujících o finále proběhne „rozstřel“.

ZBRANĚ, STŘELIVO, vybavení:
Zbraně a střelivo vlastní - samonabíjecí pistole a revolvery, libovolné ráže, bez optiky,
kompenzátoru zpětného rázu. Munice se střelou odpovídající zákonu o zbraních a střelivu
,není povoleno používat střelivo zakázané ve smyslu zákona a střelivo, které zjevně
poškozuje terče.
Vybavení tvoří především ochrana zraku a sluchu, zásobníky, případně pouzdra na
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 v
něm 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 bezpečnostích úhlů, manipulace se zbraní bez zásobníku a bez
nábojů pak pouze v bezpečné zóně, je-li zřízena. Závodníci i přihlížející jsou povinni se
zdržovat ve vyhrazeném prostoru a během závodu používat ochranu zraku a sluchu.

Startovné: 150 kč
Ceny: nejlepší 3 střelci budou odměněni medailemi a věcnými 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, kvůli organizaci závodu. Jinak je možno se registrovat v den konání závodu
přímo na střelnici.
Občerstvení: bude zajištěn pouze pitný režim(minerálka, káva, čaj)
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