Pobočný spolek
ZO AVZO ČR Neratovice,
Pořádá střeleckou soutěž 2019:

PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE


Název soutěže: pistole a revolver 2019



Druh soutěže: jedná se o střeleckou soutěž jednotlivců, ve střelbě pistolí nebo
revolverem.



Místo konání: střelnice ZO AVZO Neratovice (v areálu AVZO)



Datum konání:



Zahájení: v 9.00 hod.



Disciplina: mířená střelba na terč



Terče : I. terč mezinárodní pistolový terč 50/20, 18 nábojů v čase 8 min. libovolným
způsobem



II. terč nekrytě ležící figura, terč č. 4a s kruhy, 20 nábojů za 8 min. libovolným
způsobem

22.06.2019

III. terč bandita s kruhy 12 nábojů v čase 8 min. jednoruč, ženy a veteráni nad 65 let
mohou libovolným způsobem





Startovné:
jednotlivci: 120,- Kč
kategorie:,jednotná



Hlavní rozhodčí: Jiří Zierold A-325



Ředitel soutěže: Josef PEIKER



Rozhodčí: z řad členů AVZO



Střelivo: vlastní, vhodné pro použitou zbraň a zaručující spolehlivou funkci zbraně



Zbraně: vlastní pistole nebo revolvery služebního charakteru



Hodnocení: součtem nastřelených kruhů vyhodnocených dle pravidel sportovní
střelby,



Konečný výsledek: Celkové hodnocení bude provedeno na základě prostého součtu
bodů
Hodnocení bude prováděno prostým součtem součtů umístění na jednotlivých
terčích v daném závodě.
Střílí se dle pravidel sportovní střelby AVZO TSČ ČR a těchto propozic.. Výklad
propozic přísluší pouze pořadateli!
Řešení závad dle pravidel sportovní střelby AVZO TSČ ČR a těchto propozic






Závady způsobené špatnou funkcí střeliva:
 První závada bez sankcí
o Druhá závada: odečet 2 body
o třetí a další závady: odečet 5 bodů



Zdravotní zabezpečení: lékárnička na střelnici, zdravotnické zařízení v Neratovicích



Zaplacením startovného a zápisem do startovní listiny dané soutěže potvrzuje
soutěžící střelec, že je v plné duševní i tělesné kondici, nepožil před závodem alkohol,
ani jiné omamné látky, že je plně seznámen s pravidly sportovní střelby, těmito
propozicemi a nařízeními k provozu střelnice. Soutěžící se zavazuje je plně
dodržovat. Jsou mu známy povely rozhodčích při sportovní střelbě, ovládá znalost
pravidel bezpečnosti při střelbě, zacházení se zbraní, chování na střelnici, pohybu se
zbraní v okolí střelnice. Že ke střelbě použije zbraň, která není poškozena
neodbornými zásahy do její konstrukce nebo nadměrným opotřebením a že použité
střelivo odpovídá parametrům normy C.I.P. Porušení těchto zásad bude
kvalifikováno jako závažné ohrožení bezpečnosti a povede k okamžité diskvalifikaci ze
závodu. Při opakovaných porušeních těchto propozic dojde k vyloučení ze soutěže a
dále dle platných zákonů a nařízení ČR.



Poznámky:









střelby se může zúčastnit každý ,kdo je držitelem ZP
pořadatel si vkládá podmínku možnosti střelby rozhodčích při této soutěži
střelnice je vybavena dalekohledy.
Pořadatel doporučuje použití ochranných brýlí při střelbě
Občerstvení není zajištěno
tři střelci určení losováním obdrží cenu
Shromáždění střelců ve společenské místnosti



Informace na tel.:602604810




zpracoval: dr Pletánek Václav

za ZO AVZO Neratovice: Josef PEIKER

