
    PROPOZICE

Střelecký klub AVZO Budišov nad Budišovkou vás srdečně zve v sobotu22. 08. 2020 na střelecké klání z vojenských pušek.

        "  VÁLEČNÝ VETERÁN"

Místo konání:  střelnice AVZO Budišov nad Budišovkou

Org. výbor:  Libor Flašar, Petr Bartošek

Časový program:  8,30 prezentace
9,00zahájení první směny
vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení poslední směny

Druh soutěže:  jednokolová střelecká soutěž ve střelbě z vojenských pušek na 50 metrů, 3rány nástřel, 10 ran 
soutěžních ve stoje ne mezinárodní pistolový terč a poté 2 x 5 ran vsedě za stolem bez opory
(pouze na loktech) na dva malorážkové terče (pozitiv - negativ). Pozorovací dalekohled povolen,
hlášení zásahů druhou osobou zakázáno, střelnice není vybavena stojany na dalekohledy.

Zbraně:             jednoranné, opakovací  nebo samonabíjecí vojenské pušky, modelově do roku 1945, bez jakýchkoliv
úprav(pažba, mířidla, spoušť ...), mechanická mířidla. Není povoleno střelivo s ocelovým jádrem.

Kategorie:       1. výše jmenované zbraně 1890 - 1945 
2. vojenská nábojová zadovka do roku 1890, jednoranná či opakovací, pokud se sejde aspoň 5 střelců,

jinak budou kategorie sloučeny. Je možné se přihlásit do obou kategorií.

Startovné:      100 Kč za kategorii   

Hodnocení:    prostý součet nástřelů, při shodě rozhoduje lepší nástřel na malorážkovém negativu.

Podmínky účasti: platné doklady ke zbrani. Nelze použít zbraň registrovanou na skupinu "A". Zbraně kategorie "D", 
dle právních náležitostí.

Bezpečnost:     každý účastník při prezentaci potvrdí, že se seznámil s provozním řádem střelnice a prokáže se ZP a   
průkazem zbraně. V celém objektu střelnice platí bezvýhradná prohibice.

Ostatní:           soutěží pro tyto zbraně moc nebývá, tak se nebojte a neváhejte přijet. Nebudou se tady trhat 
olympijské rekordy, bude to spíš kamarádské setkání stejně postižených nadšenců, bez spešl 
střeleckých kabátů. Naopak budou vítány dobové uniformy, výstroj a doplňky.
Tato sešlost by mohla být ideální příležitostí k takové malé tématické burze. Tak máte li doma něco,
co nepotřebujete a jinému by to mohlo udělat radost, vemte to sebou...nabídněte a třeba se 
domluvíte ...

Občerstvení:  klobása, birel, káva, čaj.....

    Přihlášky můžete zasílat na bape@razdva.cz;mob. 739040081 - dotazy na Libor Flašar 724724912 
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