SSK 0049 Vlašim
pořádá
dne 6. 10. 2018 na střelnici ve Vlašimi

Velkou cenu Střelecké revue 2018
s podporou Sellier & Bellot, a. s., Vlašim

Ředitel závodu:
Přemysl Liška
Hlavní rozhodčí:
Václav Bludský
Pokladník:
Martina Lucká
Druh a průběh soutěže: Jedná se o střelecký závod dvojic v jedné společné kategorii střelců.
Budou připuštěny pouze samonabíjecí pistole od ráže 7,62 mm výš.
Pozorovací dalekohled je povolen, spotter nikoliv!
Závod je na 2x15 ran postupně na mezinárodní pistolový terč 50/20 a
nekrytě ležící figuru s kruhy, obě ve vzdálenosti 25 metrů. Na každou
15ranovou položku je čas 7 minut. První položka se střílí oběma rukama
nebo jednou rukou, druhá výhradně jednou rukou, vše vstoje bez opory.
Před závodem je možný nástřel – 3 rány za 3 minuty.
Pořadí účastníků VC Střelecké revue se určí na základě prostého součtu
nastřílených výsledků obou střelců ve dvojici. Při rovnosti bodů dvojic se
hodnotí položky zpětně. Pouze při rovnosti bodů na prvním místě
následuje rozstřel, kdy dvojice střílejí pětiranové položky na první terč až
do rozhodnutí. Hodnoceny budou jen dvojice, nikoliv jednotlivci.
Závady:
Po odstranění závady pokračuje střelec ve střelbě – čas určí rozhodčí.
Souběžně hodnocené závody:
XII. ročník Mistrovství ČR ve sportovní střelbě dvojic veteránů – 100
Ke konečnému součtu nastřílených bodů dvojice se připíše tolik bodů, o
kolik součet věku dvojice přesahuje 100 let (např.: nastříleli 220+246 = 466
bodů, součet věku 67+48 = 115 let. Výsledek 466+15 = 481 b. Při rovnosti
bodů dvojic se hodnotí součet posledních položek. Jenom o pořadí na
prvním místě se v případě rovnosti rozhoduje rozstřelem obou dvojic – 5
ran na terč č. 1, opakovaně do rozhodnutí.
IX. ročník Mistrovství ČR ve sportovní střelbě veteránů – 50
Ke konečnému součtu nastřílených bodů jednotlivce se připíše tolik bodů,
o kolik jeho věk přesahuje 50 let (např. nastřílel 250 bodů, věk 60 let, tedy
celkový výsledek 250+10 = 260 bodů). Při rovnosti bodů na prvním místě
následuje rozstřel na terč č. 1 po 5 ranách až do rozhodnutí. Při rovnosti
bodů na dalších místech rozhoduje lepší poslední položka. Zúčastní-li se
závodníci (dvojice) mladší 50 (100) let, příslušné body se jim odečítají od
výsledku.
Startovné:
100 Kč za osobu.
Ceny obdrží téměř všichni účastníci.
Organizace:
Závod je otevřený pro všechny zájemce. Přihlášky pokud možno předem
do redakce Střelecké revue na tel. 222 317 804 nebo e-mail:
redakce@streleckarevue.cz. Přihlášky jsou možné i na střelnici v den
závodu do ukončení předposlední směny. Závodníci budou zařazováni do
směn podle příchodu a podle přání (pokud budou například dva střílet
jednou zbraní). Závodník se může přihlásit na určitý čas, v případě
opožděného nástupu bude zařazen podle pokynu pořadatele. Závodníci a
diváci jsou povinni seznámit se s provozním řádem střelnice a dodržovat
jej. Závodů se zúčastní na vlastní nebezpečí a přímo odpovídají za škody,
které eventuálně způsobí svým jednáním.
První výstřel:
9 hodin
Počet stavů:
10

Po ukončení závodu VC Střelecké revue se deset nejlépe umístěných jednotlivců může zúčastnit
závodu o titul Krále střelců Střelecké revue pro rok 2018 ve střelbě z pistole. Zbraně jsou
stejné jako ve VC, střílí se 10 ran bez nástřelu na mezinárodní terč 50/20. Věk se do výsledku
nezapočítává. Vítěz kromě titulu Krále získá cenu věnovanou firmou ALFA – PROJ spol s r. o. –
pistoli Alfa Iron Combat v ráži 40 S&W. Startovné 100 Kč.
Ke střelnici se jede po silnici z Vlašimi na Kondrac. Vlevo od silnice je za městem hvězdárna a asi
300 m za ní – u modré kapličky – je odbočka doleva, po níž dojedete přímo, bez odbočení, asi
1500 m až ke střelnici. Zařazení závodníků hlásících se až na střelnici v den závodu není jisté.
Výsledky budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení závodů, poté v časopisu Střelecká revue a
také budou k dispozici na www.streleckarevue.cz.

