AVZO Budišov nad Budišovkou pořádá střeleckou soutěž „Malorážka 22 Lr s puškohledem“
Druhý ročník soutěže.
Soutěž je dvoukolová.
1. kolo
2. kolo

sobota 15. 08. 2015
sobota 19. 09. 2015

Soutěž je určena pro držitele zbrojních průkazů i pro pozvané hosty a příznivce střeleckého sportu.
Začátek je v obou termínech vždy od 9.00 hod. a prezentace střelců od 8,00 do zahájení první směny.
Zbraně a střelivo vlastní, pušky 22 Lr. S puškohledem libovolného zvětšení. Zbraň může být osazena dvounožkou
pevně uchycenou na zbrani. Možno je použít podložku pod zbraň , šířky max. 8 cm pro volné podložení.
Střílí se v sedě u stolu s pažbou založenou v rameni. Pažba může být podložena nestřílející rukou, jakékoliv jiné
podložky pažby nejsou povoleny.
Je povoleno použití časomíry a pozorovacího dalekohledu.
Pokud chtějí dva střelci použít jednu zbraň je nutno toto oznámit při prezentaci. Je umožněna soutěž pořadatelům
a organizátorům soutěže.
Startovné je 150,- Kč
Ředitel soutěže: Stuchlík Stanislav
Rozhodčí: Bartošek Petr, Duroň Martin, Panák Miroslav
Správce střelnice: ing. Josef Růžička
Hodnocení: provádí rozhodčí
V každém kole budou vydány diplomy pro prvních pět střelců v pořadí a v druhém kole poháry pro první tři
střelce v celkovém pořadí.
Zdravotní zabezpečení je zajištěno.
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.
Upozornění !!!
Žádáme střelce o předběžné přihlášení do soutěže a to:
Zpráva SMS nebo telefonicky na čísle 739040081
e-mailem na bape@razdva.cz
Forma přihlášky – jméno příjmení a klubové členství
Počet účastníků je omezen kapacitou střelnice a přihlášky budou potvrzeny stejnou formou jakou budou podány.
Soutěžní disciplíny:
Mířená střelba na 50 metrů vsedě od stolu Soutěž má dvě části.
První část : terč číslo 1,2 a 3 v celkovém čase pro střelbu včetně nástřelu je 30 minut
Terč číslo 1 počet ran 10 maximální počet bodů 200
Terč číslo 2 počet ran 25 maximální počet bodů 250
Terč číslo 3 počet ran 16 maximální počet bodů 160

Terč číslo 1 A3

Terč číslo 2 A4

Terč číslo 3 A4

Druhá část: terč číslo 4 a 5v celkovém čase 20 minut včetně nástřelu
Terč číslo 4 počet ran 25 maximální počet bodů 250
Terč číslo 5 počet ran 20 maximální počet bodů 200

Terč číslo 4 A3

Terč číslo 5 A3

Celkem počet ran 96 a maximální počet bodů 1060 + náboje na nástřel - libovolný počet Průběh střelby: Po
odstřílení 1. části 1. směnou se zbraně uloží do stojanu bez
zásobníku s otevřeným závěrem/praporek v nábojové komoře/ vymění se terče a nastupuje další směna na první
kolo. Totéž v další části soutěže
Po ukončení střelby a sečtení výsledku bude provedeno vyhodnocení a ocenění střelců Případná dotazy a další
informace tel 603224720 ing. Josef Růžička
Výsledky prvního ročníku:
1. místo Stuchlík 1703 b.
2. Humplík Antonín 1681 b.
3. Panák Miroslav 1554 b.
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