MEMORIÁL IVO PŘEČKA
Soutěž ve střelbě z velkorážné pušky
Datum konání:
Místo konání:
.Pořadatel:
Organizační výbor:
ředitel soutěže
hlavní rozhodčí

sobota 16. února 2019
Lazecká střelnice Olomouc
Sportovní střelecký klub Lazce
Lazecká střelnice
Josef Petrůj
Luděk Mather

Disciplíny: střelba velkorážovou puškou
kategorie: A – útočná puška - mechanická mířidla
B – jednoranová nebo opakovací - mechanická mířidla
Popis disciplín
50m
100m

3+15ran / 15 min. / hodnocení: součet bodů dle typu terče
3+15ran / 15 min. / hodnocení: součet bodů dle typu terče

Vzory terčů na jednotlivé položky budou zveřejněny před střelbou na střelnici.
poloha ke střelbě vleže s oporou
pozorovací dalekohled povolen
Závodníci mohou použít vlastní podložku (do síly 25 mm).
ÚČAST Soutěže se mohou zúčastnit závodníci s platným ZP.
prezentace do 9,00 hodin
zahájení střelby 9,30 hod. ukončení do 45 minut po dostřílení
REGISTRAČNÍ POPLATEK ve výši 300,- Kč uhradí při prezentaci.

ZBRANĚ A STŘELIVO
Zbraně a střelivo vlastní
jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí puška
Puška na náboje se středovým zápalem
Minimální odpor spouště 1,4 kg, napínáček spouště se nepovoluje.
Mířidla mechanická, otevřená nebo dioptrická.
Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem maximálně 6 kg.
útočná puška – samonabíjecí velkorážová puška, délka hlavně max. 530 mm.
Puška na náboje se středovým zápalem do ráže 8 mm, pažba pevná nebo
sklopná ramenní opěra. Kompenzátor je povolen.
Minimální odpor spouště 1,4 kg, napínáček spouště se nepovoluje.
Mířidla mechanická, otevřená nebo dioptrická.
Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem maximálně 5 kg.
Střelivo: náboje dovoleného provedení.
Je zakázáno střelivo magnum a střelivo s ocelovým jádrem (vojenské).
Závěrečná ustanovení:
Každý účastník soutěže je povinen řídit se propozicemi soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a termínu soutěže.
Každý účastník soutěže je povinen přísně dodržovat bezpečnostní opatření při
střelbě a při pohybu na střelnici.
Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí, a zodpovídají za jimi
způsobenou škodu.

Luděk Mather
hlavní rozhodčí

