Klub střelců Smiřice
pořádá střelecký závod

2.kolo Smiřické střelecké soutěže 2015

Propozice
Pořadatel:
Organizační výbor:
Datum konání:
Místo:
Kapacita závodu:
Počet úloh:
Celkový počet nábojů:
Startovné:
Registrace:
Doklady:
Zbraně a střelivo:
Vybavení:

Klub střelců Smiřice
ředitel závodu: Václav Klimeš
hlavní rozhodčí: Martin Vohnout
hospodář závodu: Petr Krejčí
6.června 2015
Smiřice - Městská střelnice
30 střelců
5
1. až 5. úloha - praktická střelba na kovové a papírové terče dle
hodnocení podle pravidel střeleckých soutěží klubu střelců Smiřice.
min 60 ks
100,- Kč
rozhodčí a personál závodu startují zdarma
v den soutěže na střelnici do 8.30 hod.
Zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Pistole nebo revolver, ráže minimálně 9 mm, otevřená mířidla
(kolimátory nebo jiná optická mířidly nejsou povoleny) Není
povoleno plášťové (poloplášťové) střelivo - střely pouze olověné.
Pouzdro na zbraň a rezervní zásobník na opasku. Jiné než
opaskové (podpažní pouzdra pro tasení křížem, vnitřních pouzdro
pod opaskem apod.) nejsou povoleny.Veškeré vybavení musí být
upevněno na opasku za kyčelní kostí směrem dozadu, musí pevně
držet zbraň a zakrývat lučík spouště. Před zahájením střelecké úlohy

musí být použity všechny funkce pouzdra k držení zbraně (tj.
zapnuté pouzdro) a ústí zbraně v pouzdře musí směřovat dolů do
okruhu max. jednoho metru od závodníka v uvolněném postoji.
Naopak ústí zbraně nesmí směřovat na jakoukoliv část těla střelce.
Do závodu je nutné mít nejméně dva zásobníky, chrániče sluchu a
ochranné brýle.
Jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná ! Zbraň musí být
v pouzdru vybitá, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku !!! Střelec smí vyjmout
zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na povel rozhodčího, nebo v místě k tomu
účelu určenému ( bezpečnostní zóna ). V bezpečnostní zóně je zakázána manipulace
se střelivem!! Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená DISKVALIFIKACI !!
Střelci startují na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni jako držitelé
zbrojního průkazu za případnou způsobenou škodu a újmu.
Časový program:

8,00 - 8,30
9.00

15,00

registrace
zahájení závodu
1.až 6. úloha - praktická střelba na kovové a
papírové terče.
ukončení závodu, vyhlášení výsledků

Hodnocení: Dle pravidel střeleckých soutěží Klubu střelců Smiřice pro rok 2011. Vítěz a celkové
pořadí je určeno dle součtu koeficientů v úlohách 1. až 5.
Dále bude provedeno hodnocení v kategoriích Junior (do 20 let), Senior (51 až 64 let) a
Supersenior (65 a více let). Pro zařazení do kategorie je rozhodující dovršení věkové hranice
v roce 2015. Vyhodnocení kategorie se provádí za podmínky účasti minimálně 3 závodníků
v dané kategorii.
Protesty:

Po složení zálohy 300,- Kč

Václav Klimeš

Martin Vohnout

ředitel závodu

rozhodčí závodu

