P ROPOZICE SOUTĚŽE
Vícekolová soutěž OSS SKP Holešov
ve střelbě ze sportovní malorážky s puškohledem v roce 2019

Pořadatel:

OSS-SKP Holešov

Disciplína:

Sportovní malorážka s puškohledem

Druh soutěže:

10-ti kolová soutěž jednotlivců

Termíny kol:

3.3., 7.4., 1.5., 26.5., 23.6., 14.7., 4.8., 8.9., 22.9.
Finále desetikolové soutěže - 10. 11. 2019

Místo konání:

Malorážková střelnice VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Ředitel soutěže:

Mgr. Karel Kratochvíl

Rozhodčí:

Šefránek Miloslav, Antonín Humplík, Radek Ehrlich, Radek
Houšť

Podmínky účasti:

Přihlášky:
Způsob přihlášení:

Startovné:
Zbraně a střelivo:
Omezení:

Hodnocení:
Ceny:

Přihlášení střelci ČSS, KVZ, Armády ČR, Policie a ostatních
ozbrojených složek a civilní držitelé ZP.
Všichni závodnící startují na vlastní nebezpečí!
Z důvodů omezené kapacity střelnice do 25-ti střelců je vhodné
předchozí telefonické, nebo písemné přihlášení.
1) formulář na webu http://www.sskp-holesov.cz
2) telefon +420 602522155
3) při prezentaci
150,-Kč za každé kolo
Vlastní puška ráže 22LR s optikou, max. povolené zvětšení
puškohledu 4x.
Puškohledy s variabilním zvětšení musí být fixovány na hodnotě
4x.
Zadní bag a podpěry typu “lešení” jsou zakázány.
Bipody typu Harris a pozorovací dalekohledy jsou doporučeny.
Pažba bez omezení, ale pažba, ani dlaň či hřbet ruky podpírající
pažbu se nesmí dotýkat podložky.
Dle PSS pro stanovenou disciplínu
První tři jednotlivci obdrží diplomy a medaile v každém kole.

Časový rozvrh:

Na závěr bude vyhlášeno 5 nejlepších jednotlivců součtem pěti
nejlépe hodnocených kol. Tito obdrží rovněž poháry a diplomy.
8:00 Zahájení, poučení
8:30 Začátek střelby
Vyhodnocení závodu do 30 minut po ukončení střelby poslední
směny

Postup při střelbě:
PRVNÍ ČÁST
Číslo a popis terče

Terč č.0
Terč č.1
Terč č.2
Terč č.3
Terč č.4
Terč č.5
Terč č.6
Terč č.7

s kruhy pro disciplínu SM Pu - nástřelný
s kruhy pro disciplínu SM Pu
s kruhy pro SM Pu
lichoběžník s kruhy
průzor tj. obdélník s kruhy
dvojice kruhových terčů
stojící obdélník s kruhy

Počet ran

Čas

neomezen
5
5
5
5
5
5
5

4 min
5 min
90 s
40 s
40 s
40 s
40 s
40 s

DRUHÁ ČÁST
Číslo a popis terče

Počet ran

Čas

Terč č.8
Smajlíci – pět řad terčíků, v každé po pěti symbolech
5
3 min
Střelec obdrží kartu s pěti smajlíky, na pokyn rozhodčího tuto kartu otočí.
Pozorovacím dalekohledem si najde ve svém terči totožné symboly a střílí do každého
z nich (dle vzorku na kartě) po jedné ráně.
TŘETÍ ČÁST
Číslo a popis terče

Počet ran

Čas

Terč č.9
běžící obdélníkový terč s kruhy
5
Doba jízdy
První běh je ukázka. Na další střílíme pět ran, pokaždé jednu ránu na jeden běh. Terč
se pohybuje zleva do prava a zpět v průseku o délce 2,20m, v čase asi 4-5 sekund.
Celkový počet ran do soutěže je 45 a neomezený počet nástřelných ran.
S případnými změnami budou střelci seznámeni před závodem!

Mgr. Karel Kratochvíl v.r.
Ředitel soutěže

