SSK 0049 Vlašim
pořádá
dne 22. 10. 2022 na střelnici ve Vlašimi

Velkou cenu Střelecké revue 2022
s podporou Sellier & Bellot, a. s., Vlašim

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Pokladník:

Aleš Havlík
Viktor Král
z řad SSK 0049 Vlašim
Martina Lucká

Druh soutěže:

Střelecký závod dvojic v mířené střelbě.

Účast:

Závod je otevřený pro všechny za podmínky předložení platného zbrojního průkazu a
průkazu zbraně. Přihlášky předem prostřednictvím e-mailu na adresu
redakce@streleckarevue.cz , případně telefonicky na čísle 222 317 804. Registraci na
střelnici v den závodu nelze kvůli kapacitním limitům zaručit.
Závodníci budou zařazováni do směn podle rozhodnutí pořadatele.

Prezentace:

od 8.30 hod do 9.30 hod.

První výstřel:

9:00 hod

Povolené zbraně:

Vlastní krátké zbraně – pouze samonabíjecí pistole (nikoli revolvery) na náboje
služebního typu od ráže 7,62 mm výš. Vyloučeny jsou „revolverové“ ráže jako například
38 Special či .32 S&W. Zakázány jsou sportovní rukojeti s opěrkou dlaně, dále zbraně
s optikou či obdobným zařízením.
Pozorovací dalekohled je povolen, spotter nikoliv.

Disciplíny:

Každý z přihlášené dvojice střílí 15+15 ran na 2x mezinárodní pistolový terč 50/20 ve
vzdálenosti 25 metrů, v celkovém čase 18 minut. Střílí se vstoje bez opory, s úchopem
oběma rukama nebo jednou rukou dle volby závodníka. Je povolený nástřel 3 rány za 3
minuty.

Hodnocení:

Pořadí účastníků VC Střelecké revue se určí na základě prostého součtu nastřílených
výsledků obou střelců ve dvojici. Hodnoceny budou jen dvojice, nikoliv jednotlivci.

Souběžně hodnocené závody:
XV. ročník Mistrovství ČR ve sportovní střelbě dvojic veteránů – 100
Ke konečnému součtu nastřílených bodů dvojice se přičte 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.
XII. ročník Mistrovství ČR ve sportovní střelbě veteránů – 50
Ke konečnému součtu nastřílených bodů jednotlivce se přičte tolik bodů, o kolik jeho
věk přesahuje 50 let (např. nastřílel 250 bodů, věk 60 let, tedy celkový výsledek 250+10
= 260 bodů).
Zúčastní-li se závodníci (dvojice) mladší 50 (100) let, příslušné body se jim odečítají od
výsledku.
Rovnost bodů:

Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet zasažených desítek, dále větší počet
zasažených centrů.

Závod o titul Krále střelců Střelecké revue pro rok 2022:
Po ukončení závodu VC Střelecké revue se deset jednotlivců s nejvyšším nástřelem
může zúčastnit závodu o titul Krále střelců Střelecké revue pro rok 2022. Zbraně
jsou stejné jak ve VC, střílí se 10 ran bez nástřelu v čase 5 minut na mezinárodní terč
50/20. Věk se do výsledku nezapočítává. Vítězi kromě titulu Krále připadne hlavní cena,
kterou bude pistole věnovaná brněnskou firmou ALFAPROJ s.r.o.
Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet zasažených desítek, dále větší počet
zasažených centrů. V případě rovnosti bodů na prvním místě bude proveden rozstřel 5
ran v čase 3 minuty.
Vložený závod (nepovinný):
10 ran bez nástřelu na mezinárodní pistolový terč 50/20 ve vzdálenosti 15 metrů v čase
1 minuta. Střílí se vstoje bez opory, s úchopem oběma rukama. Střílet se bude
samonabíjecí pistolí poskytnutou pro závod firmou ALFAPROJ s.r.o., střelivo (9mm
Luger FMJ) poskytne Sellier & Bellot. Vítězem se stane ten, kdo dosáhne nejmenší
vzdálenosti mezi dvěma vzájemně nejvzdálenějšími zásahy terče. Vzdálenost od středu
terče není hodnotící kritérium. Pro platnost pokusu je povinné mít všech deset zásahů
v papírovém terči.
Tři nejlepší závodníci obdrží věcné ceny.
Startovné:

200 Kč za osobu, plus 100 Kč v případě účasti v nadstavbovém závodě o titul Krále
střelců. Vložený závod je bez startovného.

Ceny:

Věnují sponzoři soutěže Sellier & Bellot a.s., ALFAPROJ s.r.o., DASTA s.r.o.

Bezpečnost:

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.
Pojištění pořadatel nezajišťuje.
Brýle a chrániče sluchu jsou povinné pro všechny.

Vyhlášení výsledků:

Bezprostředně po ukončení závodů, poté v časopisu Střelecká revue a také budou
k dispozici na www.streleckarevue.cz.

Doprava:

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.

Občerstvení:

V areálu střelnice je kiosek se studeným i teplým občerstvením.

Covid opatření:

dle případných aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví

