MORAVSKÝ DUEL
Propozice jednokolové střelecké soutěže jednotlivců ze tří zbraní.
5. ročník se bude konat ve středu 5.7.2017 (státní svátek) na střelnici AVZO Budišov n. Bud.

Prezentace od 8 hod, poučení, dotazy, losování do skupin a zahájení 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 oba střelci nabijí zbraně –
zasunou zásobníky při zavřeném závěru, zavřou revolvery a nenatažené zbraně položí na
stůl. Připravenost ke střelbě ukážou zvednutím ruky na straně řídícího střelby. Na signál
k započetí střelby čekají s rukama volně dolů. Signál je povolením ke střelbě. Oba uchopí
zbraň, natáhnou a střílí tak, aby postupně na své straně shodili shazovací terčík a pak sklopí
sklopku - to z pušky bez omezení počtu ran. Pak stejným způsobem 1+1 malorážkové
pistolové terče a pak velkorážní pistolí nebo revolverem napřed boční sklopku a nakonec
sklopku soubojového dvojčete. Vítězem je ten, kdo postupně shodí všech 6 terčů a na jehož
straně je soubojová sklopka vespod. Zásada - pokud není shozen terč, pořadí vnější, vnitřní,
nelze střílet na další. Pokud střelec sklopí u dvojčete soupeřovu sklopku platí – vítěz je ten na
jehož straně je sklopka vespod. Na pokyn a pod kontrolou řídícího střelby střelci postupně
z každé zbraně vyjmou zásobník a zkontrolují prázdnou nábojovou komoru.
Podle počtu startujících se bude losovat startovní číslo a střelci se rozdělí do skupin. Ve
skupinách bude v prvním kole střílet každý s každým. V případě shodného výsledku
vyřazovacím způsobem o postup do finále. Finále maximálně 10 střelců každý s každým, při
shodě pořadí vyřazovacím způsobem.
Rozdělení do skupin, vylosování a určení počtu pro finále bude provedeno před zahájením
střeleb po skončení prezentace.

Protesty ihned po skončení každé položky před zapsáním – odsouhlasení. Soutěž pořádá ZO
AVZO TSĆ ĆR 80063 Budišov n. Bud. Řídící soutěže Pavel Opletal st. e-mail :
pavopl@seznam.cz tel. 603 379 801. Vzhledem k zachování turnajového způsobu soutěže je
optimální počet soutěžících do dvaceti, doporučujeme přihlásit se předem na tento e-mail.

1.ročník 2013 1.Jaromír Vojkůvka

2.Martin Duroň

3.Josef Růžička

2.ročník 2014 1.Antonín Kopečný

2.Stanislav Stuchlík

3.Martin Duroň

3.ročník 2015 1.Antonín Kopečný

2.Martin Duroň

3.Jaromír Vojkůvka

4.ročník 2016 1.Tomáš Růžička

2.Milan Hanák

3.Antonín Kopečný

