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PROPOZICE
STŘELECKÉ SOUTĚŽE Z KRÁTKÝCH VELKORÁŽNÍCH KULOVÝCH ZBRANÍ
"Memoriál Jiřího SCHODLEHO - 9. ročník"
SSK ORLOVÁ PORUBA.
…………………………………………………………………………………………………
MÍSTO KONÁNÍ:

Střelnice SSK Orlová Poruba, Těšínská 1335, Orlová Poruba

DATUM A ČAS KONÁNÍ:

1. kolo - 6.4. 2019,

PREZENTACE:
ZAHÁJENÍ:
START:

8,30- 8.55 hodin
9,00 hodin
9.15 hodin

ORGANIZAČNÍ:

Ředitel soutěže :
Správce střelnice:
Organizace střeleb
Řídící střeleb :
Rozhodčí:
Pokladník:

2.kolo - 454. 2019, 3.kolo - 8.6. 2019

MUDr. Mareš Jan
předseda SSK
Sobala Libor
Valena Zdeněk. DiS
jednatel SSK
delegován SSK Orlová Poruba
delegován SSK Orlová Poruba
Mgr.Valenová Hana
hospodář SSK

ÚČASTNÍCI:
Všichni držitelé ZP a příslušných zbraní s vlastním střelivem, bez rozdílu kategorie.
ZBRANĚ:
Pistole a revolvery ráže 7,62 a větší. Pouze otevřená mířidla. Bez kompenzátoru.
Rychlonabíječe a „přípravky“ pro seřazení nábojů před startem nepovoleny !
STŘELIVO:
Všechny uvedené ráže mimo střeliva s ocelovým jádrem a tovární laborace 357
Magnum a 44 Magnum.
STARTOVNÉ: 100 Kč.
PROTEST:
Do 15 minut po vyhlášení výsledku s vkladem 200 Kč.
ORGANIZAČNÍ:

!! Střelec bez ochrany zraku a sluchu nebude připuštěn k soutěži !!
Všichni účastníci závodu včetně diváků jsou na střelišti povinni používat
ochranu zraku a sluchu !
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za škodu nebo újmu jím
způsobenou.
Na požádání správce střelnice jsou všichni účastníci soutěže povinni předložit ZP, průkaz
zbraně a zbraň ke kontrole. Každý střelec, který se zúčastní soutěže, podpisem prezenční
listiny potvrzuje taktéž seznámení s propozicemi soutěže a provozním řádem střelnice SSK
Orlová Poruba. Organizátoři se mohou zúčastnit soutěže.
CENY: Závodníci na prvních pěti místech budou odměněni při celkovém vyhodnocení.
ZDRAVOT. ZABEZPEČENÍ: Ošetření na střelnici, Záchranná služba Karviná

.......................................................................................................................................................
Strana 1 (celkem 2)

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB ORLOVÁ PORUBA
TĚŠÍNSKÁ 1335, ORLOVÁ - PORUBA
…………..................................................................................……………………………………………………………..

DISCIPLÍNY:
Memorial J.Schodleho má tři kola. Každé kolo obsahuje dvě položky,
hodnocení každého kola je dáno součtem H1 a H2.
Sestava gongů se může měnit a to platí i pro papírový terč.
Výsledné hodnocení proběhne v rámci 3.kola a je dáno součtem dvou nejlepších kol.
Upozornění:
Je zakázáno se při střelbě opírat o stavy.
Při větším počtu zásahů v papírovém terči se tyto odečítají postupně od nejlepšího.
Zajistěte si dostatek střeliva - spotřeba často neodpovídá počtu terčů  .
ZPŮSOB STŘELBY:
(H= hodnocení, z= zásahy, t= čas v sekundách)
Položka 1:
Střelba na sestavu 12 kovových terčů (gongů) různých velikostí ve vzdálenosti 12 - 25 metrů
na čas.
Závodník stojí 1 metr od připraveného stolu, kde má položenou zbraň a libovolný počet
nábojů - mimo zbraň. Náboje nesmí být v zásobníku nebo rychlonabíječi. Po signálu start
(timer) závodník přistoupí ke stolu, nabíjí zbraň libovolným počtem nábojů dle vlastního
uvážení a střílí až padne poslední gong, kdy se zastaví měřený čas. Pádem gongu se
rozumí dotek se zemí.
Hodnocení položky 1: H1 = 360 - t (360 je hodnota kovových terčů).
Neomezený počet nábojů. Držení zbraně libovolné.
Položka 2:
Střelba na sestavu 6 kovových terčů (gongů) ve vzdálenosti 12 - 25m a jednoho papírového
terče ve vzdálenosti 20 m, na čas.
Závodník stojí 1 metr od připraveného stolu, kde má položenou zbraň a libovolný počet
nábojů - mimo zbraň. Náboje nesmí být v zásobníku nebo rychlonabíječi. Po signálu start
(timer) závodník přistoupí ke stolu, nabíjí zbraň libovolným počtem nábojů dle vlastního
uvážení a střílí 12 ran do papírového terče. Potom pokračuje střelbou na gongy, až padne
poslední gong, kdy se zastaví měřený čas. Pádem gongu se rozumí dotek se zemí.
Hodnocení položky 2: H2 = (180 + z) - t (180 je hodnota kovových terčů).
Neomezený počet nábojů. Držení zbraně libovolné.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na úpravu propozic.
Vypracoval:

Kozubek Petr

Schválil:

Valena Zdeněk. DiS jednatel SSK
Zve výbor SSK Orlová Poruba

.......................................................................................................................................................
Strana 2 (celkem 2)

