Malorážná puška 2019 - I
propozice
Místo konání:
Střelnice SSPK Stříbro
Datum konání:
06 . 04. 2019
Prezentace:
od 8:30 hod do 9:00 hod.
Zahájení závodu:
9.15 hod
Předpokládaný konec: 13.00 hod
Startovné:
200,- Kč
Ředitel závodu:
Lukáš Fiedler
Hlavní rozhodčí:
Jiří Kotrlík
Velící čárový:
Lukáš Fiedler
Pomocný rozhodčí:
Vladimír Žůrek ml.
Maximální počet závodníků 24! Doporučujeme registrovat se na e-mailu
Fidzin@gmail.com! Registrovaní závodníci budou mít přednost při zápisu v den závodu.
Střelecká situace:
Všechny níže uvedené body v situaci na sebe navazují a není mezi nimi přestávka. Měří se
celkový čas střelce při řešení situace do vydání signálu střelce o ukončení střelby nebo do
vypršení časového limitu.
Před zahájením situace – losování barev terčů
1) Začátek situace– běh/chůze se zátěží cca 100m
2) Střelba v leže na kovové terče v libovolném pořadí na vzdálenost 40-100 metrů
- Velikost terčů: prům. 70mm, 50mm a 30mm
- Celkový počet terčů 12ks (neomezený počet výstřelů)
3) Střelba v leže na papírové terče v libovolném pořadí na vzdálenost 50-100 metrů
- Různé velikosti terčů – bude upřesněno v den závodu
- Počet bodovaných zásahů do papírových terčů 18 (neomezený počet výstřelů)
4) Ukončení řešení stage signálem o ukončení střelby
Hodnocení:
Časový limit situace: 15 minut (výstřel po vypršení limitu = penalizace -3 minuty)
Penalizace za terče:
-60 sekund minutí kovového terče prům. 70mm, 50mm nebo 30mm
-30 sekund minutí papírového terče
Zbraně: Malorážná puška pouze 22LR, opakovací a samonabíjecí, puškohled bez omezení
zvětšení, řemeny nejsou povoleny , opěra zbraně povolena pouze dvojnožka .
Střelivo: Potřebný počet střeliva – min 30 ks (HV střelivo není povoleno)
(PS: bude potřeba mnohem víc střeliva ), povoleny max. 2 zásobníky ( maximální
kapacita zásobníků 10 nábojů )

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic a terčů
Ceny min. do třetího místa
Výsledky závodu se započítávají do celoroční série soutěží Malorážné pušky! Propozice
série budou zaslány samostatně.
Pojištění vlastní
Zdravotní zabezpečení: RZ Stříbro
Protesty: U hlavního rozhodčího s vkladem 500,- Kč do 10 minut před zveřejněním
výsledků
V případě neoprávněných opakovaných protestů a zasahování do řízení soutěže, vyloučení
a vykázání ze střelnice.

Kudy k nám: GPS: 49°44'15.415"N, 12°59'53.713"E

