KRÁTKÉ HISTORICKÉ ZBRANĚ,
VOJENSKÉ A SLUŽEBNÍ,TYP (model) DO ROKU 1955
…………………………………………………………………………………………
PROPOZICE SOUTĚŽE
Místo konání:
Střelnice SSK, Těšínská 1335, Orlová - Poruba
Datum konání: 21.9.2019
Prezentace:
8:30 – 8:45
Zahájení:
8:50
Start:
9:00
Střelivo:
Vlastní tovární nebo přebíjené se středovým zápalem (zakázáno vojenské střelivo)
Ředitel soutěže: Šeliga Jiří
Hlavní rozhodčí: Sobala Libor
Řídící střeleb:
Službu konající
Startovné:
100,- Kč
Organizační:
Všichni účastníci závodu jsou povinni používat ochranu sluchu,ochrana zraku
dopručena. Na požádání organizátorů jsou všichni účastníci soutěže povinni předložit ZP a průkaz zbraně
a zbraň ke kontrole. Každý střelec, který se zůčastní soutěže, podpisem prezenční listiny potvrzuje taktéž
seznámení s propozicemi soutěže a provozním řádem střelnice SSK. Každý závodník startuje na vlastní
nebezpečí a plně odpovídá za škodu nebo újmu jím způsobenou.
Soutěž:
Střílí se vojenskými a služebními zbraněmi,schváleným typem(modelem) do roku
1955 a jejich novodobýmy klony(např.Walther PP,PPK výrobce Ulm nebo Manurhin),klony musí vzhledově i
stavem odpovídat původnímu výrobnímu provedení,(nejsou např.přípustné modely 1911 výrobců
STI,Kimber apod.)
Soutěž se střílí na tři kola, na vzdálenost 15, 25 a 35 metrů bez možnosti nástřelu. Každý soutěžící,který
bude střílet si po povelu ,,zbraně připravit,,napáskuje (připraví)jeden zásobník nebo válec revolveru, zbraň
odloží (revolver vyklopený válec,zásobník vedle zbraně)před sebe(hlavní směrem k terčům!), na povel
pal,zasune zásobník,zaklopí válec revolveru a začne střílet,zároveň běží čas.
Je zakázáno používat stavitelná a optická hledí (pokud nejsou součásti služební zbraně např, C 96 atd).
Nesmí se používat pozorovací dalekohledy a opírat se o střelecké posty. Kdo vystřelí po skončení
časového limitu je automaticky odečten nejvyšší bodový zásah.
Celkem lze získat 375 bodů. Počet nábojů je 45 kusů.Hrubé porušení bezpečnosti a pravidel znamená
okamžité vyloučení ze soutěže bez možnosti navrácení vkladu.
Protest:

200,- Kč do 15-ti minut po skončení soutěže

Přihlášky:

se přijímají na emailové adrese: jiri.seliga@o2active.cz nebo tel. čísle 737733866
Do přihlášky uveďte typ zbraně.V případě dotazu nebo nejasnosti mne kontaktujte.

Terč č.1:

Se střílí na 15 metrů na terč rukojmí. Max. počet ran 15 a počet bodů 150
Časový limit je 10 minut.

Terč č.2:

Figura se střílí na 25 metrů. Max. počet ran 15 a počet bodů 75. Časový limit je 10
minut.

Terč č.3:

Nekrytě ležící figura se střílí na 35 metrů, počet ran 15. Max. počet bodů 150.
Časový limit je 10 minut.

Terč č.1,2 a 3 se střílí v časovém limitu 10-ti minut.
Před soutěží se zkontroluje typ (model) zbraně!
Při nejasnostech o zařazení zbraně rozhodují organizátoři soutěže.

Terč č.1

Terč č.2

Terč č.3

Organizátoři soutěže se mohou zúčastnit vlastní soutěže.

Vypracoval: Šeliga Jiří

