PROPOZICE
střelecké soutěže

KVĚTNOVÉ PRACHATICKÉ
MANÉVRY

DISCIPLÍNY :

1) Vojenská puška opakovací
bez úprav, modelově do r.54
5ran nástřel + 20 ran vleže na 50 metrů
terč dle výběru pořadatele

2) Vojenská puška samonabíjecí, ráže 7,62x39mm,
Druh soutěže :

Soutěž jednotlivců ve střelbě z vojenské pušky,malorážky a
velko- i malorážné pistole nebo revolveru.

Pořadatel :

SSAŠ - střelnice Prachatice

Datum konání:
Místo konání :

Sobota 20.května 2017 od 9.00 hodin.
střelnice Prachatice

Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Hospodář soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Josef AMORT
Jiří KRATOCHVÍL
Karel TALAFOUS
deleguje SSK

Startovné :

100,- Kč za každou disciplinu

Časový rozvrh:

do 8.30 hod. prezentace
8.45 hod. zahájení závodu
9.00 hod. začátek 1 směny

Podmínky účasti :

Platný ZP a průkaz zbraně.

Technické podmínky :

U disciplín č.1, 2 a 3 je zakázáno používání střeleckých rukavic,
kabátů a řemenů (mimo řemenů ponosových)
O zařazení zbraní do jednotlivých kategorií rozhoduje
pořadatel !!

Protesty:

Podle PSS do 20 minut po zveřejnění výsledků s vkladem
300,- Kč písemně hlavnímu rozhodčímu

Hodnocení:

První 3 v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu

Informace a
přihlášky:

informace Josef Štěch, tel.606651027,
přihlášky na místě v den závodu

.30 karabine, model.SA58, AK47, SKS, M1 a jejich klony
5ran nástřel + 20 ran vleže na 50 metrů
terč dle výběru pořadatele

3) Vojenská puška samonabíjecí, ráže 5,45–9mm
bez úprav s původními miřidly
5ran nástřel + 20 ran vleže na 50m
terč dle výběru pořadatele

4) Malorážná puška – lovecká disciplína
miřidla bez omezení zvětšení
13 + 10 ran vstoje na 50m, 3 nejhorší na 1.terči se škrtají
terč 2x bizon

5) Malá odstřelovačka – Speciál SSAŠ
5 ran nástřel + 40 ran do soutěže
terče dle výběru pořadatele

6) Velkorážná pistole nebo revolver
3 rány nástřel + 20ran do soutěže na 25m, mířenka,
terč 50/20 (pistolový střed)

7) Malorážná pistole nebo revolver
3 rány nástřel + 20ran do soutěže na 25m, mířenka,
terč 50/20 (pistolový střed)

Josef AMORT
ředitel soutěže
Srdečně zveme všechny sportovní střelce
Stylové oblečení vítáno !
Občerstvení zahištěno !!!

