Propozice
Avzo Budišov n. Bud. pořádá veřejnou střeleckou soutěž pro samonabíjecí zbraně.
Třetí ročník soutěže - soutěž je dvoukolová.
První kolo
sobota
7.4.2018
Druhé kolo
sobota
28.4.2018
Soutěž je určena pro držitele zbrojních průkazů , pro pozvané hosty a příznivce střeleckého sportu.
Začátek je v obou termínech v 9.00 hod,prezentace střelců od 8.00 do zahájení střelby.
Zbraně:
Samonabíjecí pušky všech modifikací Sa 58, AK, SKS, Bren a AR na náboje 7.62x39, 5.45x39,
5.56x45, 9mm Luger a další v civilním provedení
Miřidla libovolná.
Soutěž se skládá ze dvou částí:
část 1. - Mířená střelba
Střílí se v sedě u stolu na redukovaný terč na 50m. Střílí se 3 nástřelné + 10 soutěžních ran v čase
5min.
část 2. - Akční střelba
Střílí se na papírové terče na vzdálenost 40 až 50 metrů v kleče a ve stoje bez opory, 2 x 6 nábojů
s jedním přebitím /výměna zásobníku nebo z přebíjecího pásku/ . Střelba se opakuje 2x. Do
hodnocení se započítávají dosažené body a body z první části. Čas se měří timerem. Dosažený
výsledek se přepočte na úspěšnost v procentech.
Terče budou předvedeny na střelnici v době soutěže.
Startovné je 150,- Kč.
Ředitel soutěže:
Rozhodčí:
Řídící střelby:

Stuchlík Stanislav
Duroň Martin, Bartošek Petr, Panák Miroslav
Růžička Josef

Hodnocení výsledků provádí rozhodčí.
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.
V každém kole budou vydány diplomy pro prvních pět střelců v pořadí a v druhém kole poháry
pro první tři střelce v celkovém pořadí.
Upozornění : přihlášky do soutěže –

SMS nebo telefonicky: 603224720
email: jruzicka103@gmail.com
Uveďte jméno,příjmení a klub, přihlášku potvrdíme stejnou formou.
Případné další informace tel: 603224720 – Ing. Josef Růžička
AVZO 80063 Budišov nad Budišovkou

