Propozice
Střelecký klub AVZO Budišov nad Budišovkou si vás dovoluje pozvat 10.09.2022 na veřejný
závod

„3GUN – 3 ZBRANĚ – kombinace puška, brokovnice, pistole“
Začátek je v 8.30 hod,
Prezentace střelců, kontrola průkazu zbraně, ZP, zbraní a mířidel od 8:00 do zahájení střelby.
Zbraně:
Samonabíjecí pušky na puškové náboje 7.62x39, 5.45x39, 5.56x45 apod. v civilním provedení.
Mířidla otevřená, pevná, popř. kolimátor. Optika nastavena na zvětšení rovno 1x.
Min. 2 zásobníky.
Pistole samonabíjecí min. v ráži 9mm Luger. Mířidla otevřená, pevná, popř. kolimátor.
Pro pistoli je nutné pouzdro.
Min. 2 zásobníky.
Brokovnice, max průměr broku je 2.4.
Soutěž se skládá ze 3 částí:
Situace 1. – Střelba Puška – střílí se na kombinací papírových a kovových terčů. Z ST1,
papírové terč po 3 ranách, Kovové terče do spadnutí. Min 26. ran
Situace 2. – Akční střelba - pistole
Střílí se dle pravidel IPSC na kombinaci kovových a papírových terčů. Papírové terč po 3 ranách na
terč, kovové terče do spadnutí. Min 20. ran
Situace 3. – Akční střelba - brokovnice
Střílí se dle pravidel IPSC na kombinaci kovových a asfaltových terčů. Nabíjí se vždy po 2 ranách.
Min 12. ran
Terče budou předvedeny na střelnici v době soutěže.
Střelci musí mít ochranné brýle a ochranu sluchu.
Startovné je 300,- Kč.
Rozhodčí:

Duda Roman, Čapka Petr

Hodnocení výsledků provádí rozhodčí.
První tři místa budou odměněna věcnou cenou.
Občerstvení NENÍ zajištěno..

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.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny těchto propozic před zahájením soutěže.

Přihlášky do soutěže:
tel: 778747572,

email: duda.roman@email.cz – Ing. Roman Duda

Nebo přes FCB https://www.facebook.com/streleckyklub.budisovnb

