Propozice
Avzo Budišov nad Budišovkou pořádá sedmý ročník střelecké soutěže pro samonabíjecí zbraně.
Soutěž je dvoukolová.
První kolo
Druhé kolo

sobota
sobota

18.6.2022
16.7.2022

Soutěž je určena pro držitele zbrojních průkazů, pro pozvané hosty a příznivce střeleckého sportu.
Začátek je vždy v 9.00 hod,
Prezentace střelců, kontrola průkazu zbraně, ZP, zbraní a mířidel od 8:30 do zahájení střelby.
Zbraně:
Samonabíjecí pušky všech modifikací Sa 58, AK, AR,…. na puškové náboje 7.62x39, 5.45x39,
5.56x45 a další v civilním provedení
Mířidla otevřená, pevná, popř. optika, kolimátor -zvětšováky nejsou povoleny. V případě optiky, tak
musí být nastavena na zvětšení 1x.
Soutěž se skládá ze dvou částí:
část 1. - Mířená střelba
Střílí se v sedě u stolu „z lokte“, nejsou povoleny nožičky, „bagy“ a jiné pevné opěry.
Střílí se na 50m celkem 15 ran s jedním přebitím v celkovém čase 3 min.
Může se použít dalekohled pro kontrolu zásahů. Hlášení zásahů druhou osobou není povoleno.
část 2. - Akční střelba
Část 2 je složena ze dvou stanovišť.
Střílí z pevné palebné čáry. Terče jsou kovové padací (vzdálenost 50m) a papírové ( od 15 do 50
m). Střelba bude ze stoje a v kleče.
Střelba druhé části se opakuje 2x a započítává se lepší výsledek.
Do hodnocení se započítávají dosažené body v druhé části a body z první části. Čas se měří
timerem. Dosažený výsledek se přepočte na úspěšnost v procentech.
- Stanoviště 1,
Střílí se ve stoje na kombinaci papírových terčů a kovových terčů ve stoje. Do papírových terčů
vždy po dvou ranách na každý terč. Celkem 10 ran.
- Stanoviště 2,
Střílí se ve stoje a v kleče na 8 kovových terčů na vzdálenost 50m. Začíná se střelbou ve stoje a po
vyřešení situace ve stoje pokračuje střelba v kleče. Střílí se do „spadnutí všech terčů“. Počet ran
není omezen.
Min počet nábojů na závod je 51, doporučuji více.
Min 2 zásobníky.
Terče budou předvedeny na střelnici v době soutěže.
Startovné je 300,- Kč.

Ředitel soutěže:
Rozhodčí:
Řídící střelby:

Duda Roman
Růžička Josef, Čapka Petr, Stuchlík Stanislav, Duda Roman
Duda Roman, Růžička Josef, Čapka Petr, Zaremba Dušan

Hodnocení výsledků provádí rozhodčí.
V každém kole budou věcné ceny pro první tři střelce v pořadí a ve druhém kole budou věcné ceny
pro první tři střelce v celkovém pořadí.
Občerstvení není zajištěno.
Zdravotní zabezpečení je zajištěno veřejnou zdravotní službou event. RZS Vítkov.
Před zahájením soutěže bude každý účastník seznámen s provozním řádem střelnice a
bezpečnostními pravidly na střelnici a toto potvrdí svým podpisem na prezenční listině. Při porušení
těchto pravidel bude soutěžící vyloučen ze soutěže bez náhrady startovného.
Střelci musí mít ochranné brýle a ochranu sluchu.
Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny těchto propozic před zahájením soutěže.

přihlášky do soutěže:
Z kapacitních důvodů prosím všechny zájemce, aby svou účast nahlásili na níže uvedených
kontaktech.
email: duda.roman@email.cz
SMS: 778747572

Přihlášku potvrdíme stejnou formou.
Případné další informace tel: 778747572 – Ing. Roman Duda

