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Jarní kosa 2020 - střelecká soutěž
Pořadatel: Regi Base
Datum, místo: Sobota, dne 15. února 2020, Lazecká střelnice Olomouc
Registrace: Na stránkách LOSu;

http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/1258/

Kapacita závodu: 40 střelců plus rozhodčí
Účastníci: Střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Začátek: Prezentace na střelnici od 08:30 do 09:00 hod., první výstřel do soutěže v ca 09.15 hod. Při plném
obsazení předpoklad trvání do 17:00 hod.
Startovné: 600,-Kč. Ceny: Medaile pro první tři závodníky v divizi, resp. skupině. V ceně startovného je nealko
nápoj + káva/čaj + oběd.
Platba převodem na účet a to min 1 týden před konáním akce.
Funkcionáři soutěže: Hlavní rozhodčí Aleš Procházka, Rozhodčí: Budou jmenováni organizátorem podle toho,
jak se přihlásí.
Pravidla soutěže: Střílí se dle pravidel Lidové obranné střelby.
Zbraně: Vyhovující pravidlům LOS - Samonabíjecí pušky či PDW, a samonabíjecí pistole.
Divize: Puška samonabíjecí (PSA), osobní obranná zbraň (PDW).
Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu, zakázáno průbojné, svítící a odporující
pravidlům. Spotřeba cca 60 nábojů na závod a 50 ks pro krátkou zbraň; kdo počítá s tím, že se občas netrefí, nechť
si vezme více.
Počet stanovišť: 4 stanoviště.
Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Větší kulová zbraň je buď v tašce, kufru nebo bezpečně
přenášená. Pokud zbraň umožňuje vystavit závěr, musí být vystaven nebo musí být do komory a hlavně strčen tzv.
praporek . Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou
zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli
porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby,
oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze
střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné
brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející. Pro dlouhou zbraň doporučujeme :
řemen, dva zásobníky a pro PDW nejméně 3 zásobníky.
Pro Krátkou zbraň min dva zásobníky. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru.
Zákaz svévolného vstupování do stanoviště.
Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc.
Občerstvení: V ceně startovného je nealko nápoj + káva/čaj + oběd. Bufet na střelnici k dispozici.
OPRAVDU FUNGUJE :-)
Za realizační tým:
Luděk Mather

