Propozice mezinárodní střelecké soutěže

Listopadová kombinace
Datum konání:
Pořadatel:

13. 11. 2021
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky z.s.
Střelecký klub AVZO Cheb
Karlova 17, 350 02 Cheb
tel.: 351 013 357
www.avzo-cheb.cz, sk@avzo-cheb.cz, www.facebook.com/streleckyklubavzocheb
Místo konání:
Střelnice Myslivna u Chebu, N 50°4.55632', E 12°20.18100', tel. 351 013 331
1. disciplína – pistole
Discipliny:
13-3 ran v čase 5 min, 50 m, terč mezinárodní figura 131–P–1
držení zbraně libovolné
2. disciplína – puška
10 ran bez nástřelu s povinným přebitím a s povinnou změnou polohy po 5 ranách
v celkovém čase 1 min
poloha 5 ran vestoje + 5 ran vkleče, 50 m, terč nekrytě ležící figura s kruhy 135–P
Technická ustanovení
Zbraň VPi 9 mm, mířidla otevřená.
pro 1. disciplínu:
Kontrola zásahů dalekohledem je povolena.
Technická ustanovení
Zbraň samonabíjecí puška ráže 223 Rem nebo 7,62x39 mm, mířidla otevřená.
pro 2. disciplínu:
Kontrola zásahů dalekohledem je povolena.
Hodnocení:
Podle pravidel sportovní střelby. Hodnotí se obě disciplíny dohromady.
Zásahy z pistole se kalibrují na 9 mm.
Zásahy z pušky se kalibrují podle ráže na 5,56 mm nebo 7,62 mm.
V 1. disciplíně se hodnotí nejlepších 10 ran v terči.
V 2. disciplíně se hodnotí 10 ran v terči.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z pistole.
Vybavení:
Sportovní oblečení, povinné použití ochrany sluchu – zajišťuje si soutěžící. Zbraně vlastní.
Pořadatel poskytne prvním 40 soutěžícím 13 kusů střeliva 9 mm Luger a 10 kusů
střeliva 7,62x39 nebo 223 Rem podle použité pušky.
Dle možností a kapacity může být k dispozici také střelivo na tréning.
Jsou povoleny vlastní dalekohledy pro kontrolu zásahů.
Startovné:
200,- Kč
Protesty:
Lze podat do 10 minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu po složení 100,- Kč.
Časový rozvrh:
9:00 – 9:20 prezence
9:20 – 9:30 zahájení, poučení závodníků
9:30
začátek první směny
12:30
předpokládaný konec soutěže
Vyhodnocení bude provedeno po skončení závodu v prostoru střelnice.
Občerstvení:
Bude zajištěno. Pro soutěžící platí zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek po
celou dobu účasti v soutěži.
Pořadatelé závodu:
ředitel:
Tomáš Kožený
hlavní rozhodčí:
Jaroslav Veselka
organizační skupina: členové SK AVZO Cheb
o Soutěžící soutěží na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Soutěžící podpisem na prezenční listině stvrzuje, že byl seznámen
s bezpečnostními pravidly a provozem na střelnici. Soutěžící je povinen dodržovat platná protiepidemická opatření.
o Na střelnici platí zákaz nošení zbraní ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Mimo čas plnění soutěžní položky
nesmí být ve zbraních vloženy zásobníky a zbraně nesmí mít náboj v komoře. Při porušení nařízení bude soutěžící
diskvalifikován ze soutěže.
o Veškerá činnost se zbraní se provádí na povel rozhodčího / řídícího střelby. Za nepovolenou manipulaci se zbraní bude
soutěžící diskvalifikován v dané disciplíně či ze soutěže.
o Během soutěže je zakázán sběr střeleckých komponentů (nábojnic).
o V případě závady na zbrani, která vznikla v důsledku neautorizované úpravy zbraně či v důsledku používání jiného
než certifikovaného továrně vyráběného střeliva, nemá soutěžící právo opakovat disciplínu.
o Výměna zbraně během soutěže může být soutěžícímu povolena pouze v případě takové poruchy na původní zbrani,
kterou nelze během soutěže odstranit.
o Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic před soutěží.
o Soutěžící svým podpisem na prezenční a výsledkové listině vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
se zveřejněním výsledkové listiny se svým jménem a se zveřejněním fotografií ze soutěže, na kterých je
vyfotografován.

Akci podporuje Ministerstvo obrany České republiky.

