PROPOZICE
OLOMOUCKÁ ODSTŘELOVAČKA
LIGA 2020
Pořadatel:

Sportovní střelecký klub Lazce

Termíny soutěže:

I.kolo
II.kolo
III.kolo
IV.kolo
Finále

Místo soutěže:

Lazecká střelnice Olomouc

7.3.2020
11.4.2020
6.6.2020
5.9.2020
3.10.2020

Organizační výbor: hlavní rozhodčí velitel střelnice organizační výbor –

Luděk Mather
Josef Petrůj
Pavel Urban

Popis disciplín:
300m nástřel libovolný počet ran/ čas 4 min.
300m 20 ran / 12min. /hodnocení: součet bodů dle typu terče
200m 20 ran / 12min. /hodnocení: součet bodů dle typu terče
100m 15 ran / 10min. /hodnocení: součet bodů dle typu terče
Vzory terčů na jednotlivé položky budou zveřejněny před prvním kolem ligy na střelnici.
Celá liga 2020 se střílí na stejné terče.
Střelba je prováděna na 3 vzdálenosti. Vždy se střílí na vzdálenost 300, 200 a 100 metrů.
Hodnocení soutěže:
Pořádají se 4 kola + finále. Každému střelci se započítají 2 nejlepší výsledky
+ výsledek finálového závodu.
Při rovnosti bodů rozhodne o celkovém pořadí nejlepší dosažený výsledek
ve finále, nebo v případě absolutních výsledků jejich větší počet.
Účast:
Registrace:

Protesty:

Podmínkou účasti je platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně
na adrese: spravce@lazeckastrelnice.cz
v kanceláři správce střelnice
písemné, po zaplacení poplatku 500,- Kč

Zdravotní zabezpečení: Záchranná Služba Olomouc
Příležitostný příspěvek: 500,- Kč za první kategorii, 300,- Kč za každou další kategorii
Pojištění:

individuální

Strava:

V ceně startovného je oběd, nealko a káva/čaj

Výbava střelců:

každý účastník soutěže má své vlastní vybavení

Kategorie:

VOLNÁ: Služební ráže
Samonabíjecí nebo opakovací pušky (musí mít zásobník) na náboj (.223 Rem, .308 Win.),
osazené libovolným zaměřovacím dalekohledem. Odpor spouště není stanoven. Puška může být
opatřena dvounožkou. Kompenzátory povoleny. Maximální hmotnost zbraně se všemi doplňky je
omezena do 7,5 kg.
VOLNÁ: Speciály
Jednoranné nebo opakovací pušky na náboj se středovým zápalem, osazené libovolným
zaměřovacím dalekohledem. Odpor spouště není stanoven. Puška může být opatřena dvounožkou.
Kompenzátory povoleny.
STANDARD
Jednoranné, opakovací nebo samonabíjecí pušky na náboj se středovým zápalem bez napínáčku
spouště. Nejsou povoleny konstrukční úpravy proti továrnímu provedení. Výjimkou je pevné
prodloužení pažby nastavitelnou botkou. V případě stavitelné lícnice a botky pažby, musí být tyto v
základní poloze. Minimální odpor spouště 1000,- gramů. Puškohled musí být nastaven na
maximální zvětšení 4x.Variably s větším rozsahem budou zaplombovány páskou. Veškeré
dvojnožky jsou zakázané. 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. Podlahy se může podložka dotýkat
plochou nebo několika body v půdoryse 20 x30 cm. Předpažbí zbraně v místě opory nesmí být
opatřeno naneseným, nalepeným, nebo jinak připevněným materiálem zvyšujícím tření (na způsob
suchého zipu). Zadní opěra se nepovoluje.
Kompenzátory pokud nejsou pevnou součástí hlavně, nejsou povolené.
Poloha ke střelbě – vleže s oporou (z jednoho stanoviště pro všechny soutěžní položky)
Střelivo - se středovým zápalem, dovoleného provedení dle zákona o střelných zbraních a střelivu.
Je zakázáno střelivo s ocelovým jádrem.
Prezentace:

08.00 – 08.45 hod

Zahájení závodu: 08.45 hod – nástup, poučení a vydání pokynů
Ukončení soutěže: do 45 minut po ukončení střelby.
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.
Bezpečnostní opatření:
na palebné čáře se soutěžící budou řídit pokyny velitele střelnice, nebo jím určené
osoby.
Na střelišti je zákaz kouření!!!
Na střeleckém stanovišti může mít střelec u sebe pouze počet nábojů na splnění disciplíny.
V případě většího počtu zásahů v terči než byl stanoven pravidly, se odebírá nejlepší zásah za
každý zásah navíc. Během závodu, po vydání pokynů ke střelbě, rozhodčí mohou provést
namátkovou kontrolu zbraní.
Propozice schválil hlavní rozhodčí: Luděk Mather

