KLUBOVÝ ZÁVOD
TERMÍN: 27. září 2020

Střelecká štafeta jednotlivců
VPs,VRs

+ vložený závod "Malorážka"

Soutěžní disciplíny a jejich specifikace:
A)
Cíl: Terč 135 P Nekrytě ležící figura s kruhy +
+ 3 kovové padací terče- Gong, Tower, Pepper Popper
Vzdálenost: 25 metrů od palebné čáry
Položka: 18 ran (3 x 6 ran) /čas se měří timerem
Poloha: Vstoje
Střílí se na střelnici č. 1
B)
Cíl: Pistolový mezinárodní terč 50/20
+ 3 kovové padací terče- Gong, Tower, Pepper Popper
Vzdálenost: 25 metrů od palebné čáry
Položka: 18 ran (3 x 6 ran) /čas se měří timerem
Poloha: Vstoje
Střílí se na střelnici č. 2

Postup: Start z volného postoje na přípravné čáře. Na stole
leží nenabitá pistole a zásobník se 6ti náboji nebo revolver s
vyklopeným válcem se 6ti náboji. Na signál timeru se
závodník přesune z přípravné na palebnou čáru, uchopí zbraň,
nabije ji a nejprve sestřelí 1 (jakýkoliv) kovový terč, zbytek
nábojů potom vystřelí do papírového terče. Po vybití zbraně,
zkontrolování a následné ráně jistoty, se závodník připraví na
tu samou úlohu, která se střílí 3 x po sobě. Závodník si tak
sám odstřílí "Střeleckou štafetu trojic". Celkový čas (sečtený
ze tří jednotlivých časů), se odečte od dosaženého počtu
bodů v papírovém terči. Vznikne tak výsledná bodová
hodnota v setinách bodu.
Pozor! Pokud závodník netrefí některý z kovových padacích
terčů ani šestou ranou, výsledek celé soutěžní položky = 0
bodů, to je přísné pravidlo této střelecké disciplíny.
Po odstřílení položky se závodník přesune a připraví se na
druhou terčovou sestavu.

Hodnocení:
A) Dosažený počet bodů minus dosažený celkový čas,
H = z – t (t1 + t2 + t3)
B) Dosažený počet bodů minus dosažený celkový čas,
H = z – t (t1 + t2 + t3)
Celkové hodnocení závodu se stanoví součtem bodových
hodnot z obou položek.

Povolené zbraně a střelivo:
Zbraně a střelivo v rozsahu podle Všeobecných pravidel
sportovní střelecké činnosti SBTS ČR.
Soutěží se podle Všeobecných pravidel sportovní střelecké
činnosti SBTS ČR.

Vložený závod "Malorážka"
Cíl: 3 terče (upřesní se před závodem při rozpravě)
Vzdálenost: 50 metrů od palebné čáry
Nástřel: 5 ran/ zahrnuto do celkového času položky
Položka: 30 ran ( 3 x 10 ran) / 30 minut
Poloha: Vstoje
Povolené zbraně: Libovolná malorážka
Hodnocení: Dosažený počet bodů. V případě rovnosti
rozhoduje terč č. 3.
Tento vložený závod organizuje Radek Ullmann.
Soutěž je určena pro členy SBTS Beroun a pozvané hosty.
Každý soutěžící zaplatí při presentaci příležitostný
příspěvek 100 kč za Hlavní závod + 50 kč za Malorážku,
do něhož je zahrnuto i občerstvení.
Ceny: Několik nejlepších střelců obdrží věcné ceny.
Informace:
Pavel Augusta, tel. 774 298 583, augusta@azmetal.cz
Orientační časový plán soutěže:
8.00 – 8.45 – příjezd účastníků soutěže, presentace
8.45 – 9.00 – zahájení soutěže, rozprava
9.00 – 12.00 – plnění soutěžních disciplín
12.00 – 12.15 – vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

