PROPOZICE
LIGA 2018 – UPU polohovka + malorážkový parkur
1)soutěž jednotlivců ve střelbě z velkorážové pušky 3x10 Upu 5,VPu5
2)soutěž jednotlivců ve střelbě z malorážky na různé vzdálenosti. MPu 6,MPu 10 OPT.
Pořadatel soutěže: Sportovní střelecký klub Lazce, Lazecká střelnice
Termín konání :

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
Finále

21.4.2018
23.6.2018
21.7.2018
25.8.2018
29.9.2018

Organizační výbor: Luděk Mather, Josef Petrůj, Pavel Urban
Technická ustanovení: Soutěží se podle těchto propozic.
Soutěž je závodem jednotlivců s platným ZP.
ZP a průkaz zbraně předloží závodníci při zápisu.
Disciplíny:
A.Střelba velkorážovou puškou - VPu 5 a U Pu 5 3 x10 ran vzdálenost 100m terč 135P
Poloha vleže, stoje, kleče bez opory, čas na 10-ti rannou položku 6 minut. Nástřel pouze před první
položkou 5 ran v čase 4 minuty.
V případě nepříznivého počasí bude se z rozhodnutí organizačního výboru střílet 2 x 15 ran vleže bez
opory na vzdálenost 100 m v čase 2 x 9 minut.
Kategorie:
1.Útočná puška samonabíjecí velkorážová puška,délka hlavně max.530 mm.
-puška na náboje se středovým zápalem do ráže 8 mm bez jakýchkoliv konstrukčních úprav proti
továrnímu provedení, pažba pevná nebo sklopná ramenní opěra.
-minimální odpor spouště 1,0 kg, napínáček spouště se nepovoluje.
-mířidla mechanická, otevřená nebo dioptrická (výrobcem zbraně standardně dodávaná). Dodatečné
přestavby se nepovolují.
-hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem maximálně 4 kg.
2.Velkorážová puška standardní – opakovací, jednoranová nebo samonabíjecí.
-puška na náboje se středovým zápalem bez jakýchkoliv konstrukčních úprav proti továrnímu provedení
-minimální odpor spouště 1,0 kg, nepovoluje se napínáček spouště.
-mířidla mechanická, otevřená nebo dioptrická (výrobcem zbraně standardně dodávaná). Dodatečné
přestavby se nepovolují)
-hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem maximálně 5 kg
Střelivo: odpovídající náboje se středovým zápalem dovoleného provedení, není dovoleno používat
zakázané střelivo (§4 zákona o zbraních) a střeliva magnum.
B. Střelba malorážovou puškou poloha ke střelbě vleže s oporou
Kategorie:
1. Malorážky (malorážové pušky) ráže 5,6 mm s náboji ráže 5,6 mm (.22) LR s okrajovým zápalem.
-jednoranové, opakovací nebo samonabíjecí malorážky
-mířidla otevřená nebo dioptrická, pro 2.kat.optický zaměřovač
-odpor spouště není stanoven
-pažba zbraně smí být opatřena stavitelnou botkou a lícnicí(viz předpis ISSF)
-není dovoleno používat upínací řemen
-zbraň může být pro tuto soutěž vybavena dvounožkou upevněnou ke zbrani výkyvně alespoň v jedné rovině.
-hmotnost zbraně se vším příslušenstvím nesmí přesáhnout 5 kg
2. malorážka s optickým zaměřovačem jako v bodě 1
-opora pro zbraň – zbraň se smí opírat o pevnou podložku jejíž šířka je nejméně dvojnásobkem šíře zbraně
v místě opření délka maximálně 8 cm výška opěrky může být měnitelná, plocha opěry může být opatřena
měkkou podložkou do 15 mm síly. Podlahy (země) se může podložka dotýkat plochou nebo několika body
v půdoryse 20 x30 cm. U stanovené kategorie zbraní smí být na zbrani dvounožka se zbraní výkyvně
spojená. Předpažbí zbraně v místě opory nesmí být opatřeno naneseným, nalepeným, nebo jinak připevněným
materiálem zvyšujícím tření (na způsob suchého zipu). Jakékoliv další pomůcky ke zvýšení stability
(polštářky,válečky pytlíky se sypkým materiálem a pod) jsou zakázány.

Provedení standardní:
střelba na 50m - 10ran
střelba na 25m - 10ran
střelba na 75m - 10ran
střelba na 100m-10ran

kategorie 1

kategorie 2

2 terče po 5ti ranách
5 terčů po 2 ranách
1 terč 10 ran
1 terč 10 ran

5 terčů po 2 ranách
5 terčů po 2 ranách
1 terč 10 ran
1 terč 10 ran

2 terče po 10ti ranách
2 terče po 10ti ranách

2 terče po 10ti ranách
2 terče po 10ti ranách

Náhradní provedení (nepřízeň počasí):
střelba na 50m -nástřel+20 ran
střelba na 100m-bez nástřelu

-vzdálenosti, počty ran a terčů jsou pro obě kategorie stejné, velikosti terčů se liší
-nástřel:jedna pětiranná položka na 50 m v čase čtyř minut
-čas na desetirannou položku 6 minut, poloha ke střelbě vleže s oporou
-závodník se může přihlásit na jednu nebo více disciplin a kategorií
-je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo vojenské a nelze používat střelivo s ocelovým jádrem
-dalekohledy k pozorování zásahů povoleny
-podložky pod střelce je povoleno použít vlastní
Hodnocení:
Hodnotit se bude samostatně každá disciplína a kategorie.
Medaile získají první tři závodníci v každé kategorii.
Organizační ustanovení:
Při presentaci závodníci předloží platný ZP a průkaz zbraně. Při prezentaci bude vybírán příležitostný
příspěvek ve výši 200,- Kč za disciplínu (kategorii). Protesty – s vkladem 500,- Kč do rukou HR.
Časový plán soutěže:
8,00-9,00 příjezd závodníků, prezentace, přejímka zbraní
9,15 - zahájení soutěže 3x10,po ukončení soutěž z malorážky.
Ukončení do 45 minut po odstřílení malorážky.
Bezpečnostní ustanovení:
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním řádem střelnice, pokyny
rozhodčích a organizátorů soutěže a přísně dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi. Během
soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů,a jiných omamných látek.
Závodníci a rozhodčí na střelišti musí používat chrániče sluchu.
Po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit zbraň v pouzdře nebo obalu bez zásobníku s
otevřeným, nebo vyjmutým závěrem.
Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce je důvodem
k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.
Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.
Schvalovací ustanovení:
Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody.

