SSK
RALUPY
NAD VLTAVOU

PROPOZICE
Velké cena Kralup ve střelbě
na kovové siluety
ze vzduchové pušky a vzduchové pistole

Pořadatel:

ČSS, z.s. – Sportovně střelecký klub Kralupy nad Vltavou

Místo konání:

Střelnice - Sportovně střelecký klub Přezletice
http://ssk.prezletice.cz/kontakt
GPS 50°9'0.641"N, 14°34'6.743"E

Termíny konání:

30.08.2020

1. kolo

13.09.2020

2. kolo

11.10.2020

3. kolo – vyhodnocení celé soutěže

Ředitel soutěže:

Tomáš Hradil

Jednatel:

JUDr. Karel Hartl

Hlavní rozhodčí:

Josef Škvaro č. A 0318

Jury:

tříčlenná, členové vylosováni z přítomných střelců

Disciplíny:

vzduchová pistole (AP), vzduchová puška (AR) do 16 Joulů

Kategorie:
1. do 13 let společná hoši dívky-povinný dohled/doprovod/spotter.
2. od 14 do 17 let poloha vstoje, společná hoši dívky.
3. od 18 let poloha vstoje, společná junioři, juniorky, ženy, muži, S, V.
Podmínky účasti v soutěži:
1. účastnit soutěže se mohou funkcionáři soutěže, delegovaný rozhodčí, závodníci a hosté, kteří
se na soutěži prezentovali.
2. každý účastník soutěže se účastní na vlastní odpovědnost, nebezpečí, na vlastní náklady a činí
tak svobodně, zavazuje se řídit propozicemi a dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě;
což stvrzuje svým podpisem na prezenční listině soutěže.
Při počtu méně než 5 startujících v jedné kategorii se závodníci přeřazují do kategorie vyšší.
Startovné: děti do 15 let … 50,- Kč za každou disciplínu
Dospělí … 100,- Kč za každou disciplínu
Přihlášky:

mob.: +420 736 506 814 nebo e-mail: info@ssk-kralupy.cz
střelci startující v obou disciplínách se musí nahlásit min. tři dny předem.

Zahájení:

9.00 hod.

Prezentace:

od 8.30 hod. do 10.30 hod.

Přejímka zbraní:

namátková, na palebné čáře

Zbraně a střelivo: vlastní, použít se smí střelivo libovolného tvaru z měkké slitiny,
maximální ráže 5,5 mm.
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Hodnocení:

na každém kole diplom za 1. až 3. místo v každé disciplíně,
na závěrečném vyhodnocení soutěže věcné ceny
za 1. až 3. místo v každé disciplíně

Protesty:

v pravomoci hlavního rozhodčího, bez odvolání

Pojištění:

není zajištěno, každý se účastní na vlastní nebezpečí

Zdravotní zajištění: lékárnička na místě, nejbližší zdravotnické středisko
Občerstvení:

v místě

Pravidla střelby:

Střelba se řídí platnými pravidly IMSSU, 40+5 nástřelných ran a dle pravidel
ISSF, vzduchové zbraně dále, jestliže střelec střelbou ze zbraně poškodí
prostory haly nebo střelnice je povinen tuto škodu uhradit. Výňatek
z pravidel viz příloha.

Bezpečnostní pravidla:


Střelci jsou povinni dodržovat ustanovení o bezpečnosti dle platných IMSSU Sporting Rules a
řád střelnice a též jsou povinni uposlechnout pokynů ředitele závodu a funkcionářů závodu.



Zbraň uzavřená v přepravním boxu nesmí být nabitá. Pokud je zbraň mimo tento box, musí
být "otevřená" - tj. musí být zřejmé, že komora (y) zbraně neobsahuje (í) náboj, není nabita a
je prázdná (otevřený závěr, sklopená hlaveň).



Manipulace se zbraní mimo prostor pro tento účel vyhrazený a mimo střelecké stanoviště je
přísně zakázána.



Palebnou čáru nesmí přesahovat žádná část střelce ani spottera od okamžiku zahájení
nabíjení zbraně po povelu "Load" až po povel "Range is clear", tím se rozumí přešlap nebo
opírání o stůl atd.



Je povinností všech osob na palebné čáře a v prostoru za ní ("shooting range point area")
nosit přiměřenou ochranu zraku a sluchu. Kouření a používání mobilních telefonů v tomto
prostoru je zakázáno.



Konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv drog je zakázána střelcům i funkcionářům
závodu.



Závodník porušující bezpečnostní pravidla bude diskvalifikován.

Závěrečná a schvalovací ustanovení
a) každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanovením těchto propozic,
b) pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic z technických a nepředvídaných okolností,
c) všichni účastníci závodu jsou přesně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na
střelnici,
d) závodníci startují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu,
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Příloha č. 1
„Výňatek z pravidel“

vzduchová pistole 500g na spoušti,

vzduchová puška, spoušť neomezená, váha do 5,5 kg i s montáží a optikou.
5.3. Umístění terčů:
(a) Air Rifle (vzduchová puška)
Terče jsou umístěny ve vzdálenosti od palebné čáry (tolerance 1 %) takto:
Chickens/Kuřata - 20 yardů (18 m) Pigs/Prasata - 30 yardů (27 m)
Turkeys/Krocani - 36 yardů (33 m) Rams/Berani - 45 yardů (41 m)
(b) Air Pistol (vzduchová pistole)
Terče jsou umístěny ve vzdálenosti od palebné čáry (tolerance 1%) takto:
Chickens/Kuřata - 11 yardů (10 m) Pigs/Prasata 13 yardů (12 m)
Turkeys/Krocani 16 yardů (15 m) Rams/Berani 20 yardů (18 m)
7.0. Polohy při střelbě:
7.1. Air Rifle (vzduchová puška)
Střílí se vstoje se zbraní podepřenou oběma rukama a ramenem. Jedna ruka musí držet předpažbí. Povinně
brýle a ochrana sluchu. Při manipulaci a přenášení zbraně bude zbraň opatřena bezpečnostním prvkem
(vloženou strunou v hlavni po její celé délce).
Pro děti do 13 let je povolena střelba vsedě s oporou, střelec drží zbraň oběma rukama a opřenou do ramene,
s lokty opřenými o desku stolu a předpažbí zbraně položené na podložce. Může být použita i dvojnožka
upevněná na předpažbí.
7.2. Air pistol (vzduchová pistole)
Bezpečná poloha vstoje. Střelec drží zbraň jednou nebo oběma rukama. Paže ruky držící zbraň, od zápěstí po
rameno, se nesmí dotýkat jiné části těla. Povinně brýle a ochrana
sluchu. Při manipulaci a přenášení zbraně bude zbraň opatřena bezpečnostním prvkem (vloženou strunou
v hlavni po její celé délce).
Pro děti do 13 let je povolena střelba vsedě s oporou, střelec drží zbraň jednou nebo oběma rukama s lokty
popřípadě předloktí opřenými o desku stolu.
11.0. Časové limity:
11.1. Air Rifle (vzduchová puška)
- Nabíjecí perioda je 30 sekund.
- Doba střelby jedné pětiranné položky je 2,5 minuty.
11.2. Air Pistol: (vzduchová pistole)
-Nabíjecí perioda je 30 sekund.
-Doba střelby jedné pětiranné položky je 2 minuty.
Střílí se 5 ranné položky zvířat zleva doprava po jedné, když střelec daný terč mine, střílí na další terč, až do
páté figurky.
13.4.Nesmí být vypálena žádná rána, pokud rozhodčí nevydal příslušný pokyn!
14.1. Všichni závodníci jsou povinni znát pravidla a propozice závodu a musí aktivně pomáhat při jejich
plnění.

Stránka 3 z 3

