MORAVSKÁ TROJKA
Propozice veřejné jednokolové střelecké soutěže jednotlivců ze tří zbraní.
Tato soutěž se bude konat v neděli 8. května 2016 ( státní svátek) na střelnici AVZO Budišov n.
Bud.Prezentace od 8 hod, zahájení střeleb od 9 hod. Startovné 100,- Kč. Součástí prezentace

je kontrola dokladů a poučení o bezpečnosti proti podpisu.
Střelba ze tří zbraní v pořadí 1. Puška nebo zbraň s ramenní opěrkou ráže .22 Lr – střelba
z ramene. 2. Pistole nebo revolver ráže .22 Lr střelba možná obouruč. 3. Vekorážní pistole
nebo revolver, doporučená 9 , .38 nebo .357 ( počítá se sklopení terče), střelba možná
obouruč.
Mířidla: u všech zbraní bez omezení.
Průběh střelby: Na pokyn řídícího střelby na střeleckém stanovišti střelec nabije zbraně –
zasune zásobníky při zavřeném závěru, zavře revolver a nenatažené zbraně položí na stůl.
Připravenost ke střelbě ukáže zvednutím ruky na straně řídícího střelby. Na signál k započetí
střelby čeká s rukama volně dolů. Signál je povolením ke střelbě. Vždy uchopí zbraň, natáhne,
vystřelí po jedné ráně na 5 terčů a zbraň odloží. První, druhá a třetí zbraň.Poslední ranou
končí měření času. Na pokyn a pod kontrolou řídícího střelby postupně z každé zbraně vyjme
zásobník a zkontroluje prázdnou nábojovou komoru.
V soutěžním dni se toto střílí 3 x. V případě závady může 1 x střelec ihned požádat aby se
výsledek nezapisoval a 1 x střelbu opakoval. Každá položka se vypočítává. Za každý sklopený
nebo shozený terč je 10 bodů, body se dělí časem a koeficient se zapisuje na tři desetinná
místa (tisíciny). Do celkového hodnocení se započítávají dva lepší – součet dvou větších
koeficientů. Informačně se ještě výsledek přepočte na procenta, zaokrouhlená dolů na celé
číslo. Pouze vítěz má 100%
Protesty ihned po skončení každé položky před zapsáním – odsouhlasení.
Historie :
2011 1. Jakub Sedlák

2. Radek-Čeněk Sedlák

3. Karel Sedlák

2012 1. Stanislav Stuchlík

2. Josef Růžička

3. Pavel Opletal st.

2013 1. Jaromír Vojkůvka

2. Stanislav Stuchlík

3. Pavel Opletal st.

2014 1.Jaromír Vojkůvka

2. Stanislav Stuchlík

3. Antonín Kopečný

2015 1.Jaromír Vojkůvka

2. Martin Duroň

3. Stanislav Stuchlík

Soutěž pořádá ZO AVZO TSČ ČR 80063 Budišov n. Bud. Řídící soutěže Pavel Opletal st.

e-mail : pavopl@seznam.cz. Tel. 603 379 801

