VSETÍNSKÁ
„tisícovka“

ZVI Factory Shooting Team
pořádá
střeleckou soutěž v přesné střelbě do 1000m.
22. -23. června 2018
7. -8. prosince 2018
střelnice
Střelná u Vsetína

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

IWATC

ALLIANCZE – prodej zbraní a střeleckého vybavení
IWATC – International Weapons and Tactics Centre

Soutěží se ve třech kategoriích:
1: služební ráže
(308W, 5,56mm)
2: kategorie magnum
(.338LM a 300WM,7mm Remington Ultra
Magnum apod.)
3: kategorie „speciálů“
(6,5, 6BR, 7Rem., ráže do 8 mm)

PROPOZICE
Místo soutěže:
GPS pozice:
Termín soutěže:
Čas zahájení:
Doba ukončení:
Registrace:
Počet nábojů:
Zbraň:
Startovné:
Registrace:
Protesty:
Kategorie:
Vybavení:
Zbraně:
Pojištění:
Strava:
Ubytování:

střelnice Střelná u Vsetína
49.1780661N, 18.1260411E (mapy.cz)
22. – 23. června a 7. – 8. prosince 2018
23. června a 8. prosince 2018. v 08.30 hodin střelnice Střelná u Vsetína
23. června a 8. prosince do 17.00 hodin
od 07,00 hod v den soutěže.
45 ks do soutěže
je povolena ráže do.338WLM.
závod:
23. června a 8. prosince 2018
500,- Kč
trénink:
22. června a 7. prosince 2018
200,- Kč
vyplněním přihlášky do 14. června 2018
a zasláním na internetovou adresu: competition@post.cz
dotazy: +420 608 965 849.
po zaplacení poplatku 500 Kč
jednotlivci
pozorovací dalekohled, laserový dálkoměr, podpěra pod pažbu je
povolena.
jsou povoleny všechny ráže. NENÍ povolena ráže 12,7mm CHEY-TAC
všichni na vlastní nebezpečí, za škody na osobním materiálu zodpovídá
každý soutěžící sám.
stravu si soutěžící řeší sami. Možnost zakoupení stravy v nedalekém
bufetu.
možnost využití ubytovacího zařízení:
- Hotel Ranč U Zvonu, Francova Lhota (telefon: +420 737 546 499)
4km od střelnice
- Relaxační areál Horní Lideč (telefon: +420 608 300 345)
6km od střelnice

Hodnocení a ceny:
 hodnoceny jsou první tři místa v jednotlivcích a v kategoriích
 poháry
Podmínky:
 Není povolena ráže 12,7mm a Chey Tac
 Je zakázáno použití průbojné a zápalné munice.
 Střelba bude provedena za jakéhokoli počasí.
 Výstroj a výzbroj má soutěžící po celou dobu závodů u sebe.
 Soutěžící během závodu smí mít u sebe pouze stanovený počet nábojů
 Každý soutěžící plně zodpovídá za svou zbraň, munici a výstroj. Pokud nastane jakákoli
závada, kterou soutěžící neodstraní v časovém limitu soutěžní disciplíny
– NESPLNIL soutěžní úkol a nebude hodnocen.
 Střelba bude provedena v polohách vleže z jednoho stanoviště
 Soutěžící startují na vlastní nebezpečí.
 Pořadatel má právo na změnu terčů v případě změny povětrnostních podmínek v době
konání závodů

Bezpečnostní opatření:
 na palebné čáře se soutěžící budou řídit pokyny rozhodčího.
 střelba do terče jiného, než vlastního nebo mimo terč za účelem „ověření nástřelu“
bude trestáno okamžitou diskvalifikací bez nároku vrácení registračního poplatku.
 během závodu, po vydání pokynů ke střelbě, rozhodčí mohou provést namátkovou
kontrolu zbraní a počet nábojů v zásobníku.
 Na palebné čáře bude pouze stanovený počet nábojů na střílející disciplínu.
 V případě většího počtu zásahů v terči, než je stanoven, bude odečtena nejlepší rána.
V případě více ran navíc, kromě nejlepších ran, bude ještě navíc odečteno -15bodů
z celkového hodnocení
 Čistit zbraně se smí pouze ve stanoveném prostoru se souhlasem organizátora nebo
rozhodčích.
 Jakákoliv manipulace mimo palebnou čáru a vymezený prostor je zakázána!
Systém střelby:
 Příchod na palebné stanoviště na povel řídícího střelby nebo rozhodčího
 Příprava se zbraní na povel řídícího střelby nebo rozhodčího
 5 minut na přípravu palebného stanoviště
 Po 5 minutách následuje povel ke střelbě

ORGANIZACE STŘELEB:
V případě technických problémů bude provedena změna terčů.

1.

NÁSTŘEL:

2.

SOUTĚŽ:

dne 22. června a 7. prosince 2018
od 13,00 – do 16,00 hodin
 Soutěžící mají 10minut na nastřelení zbraně ve vzdálenostech: 100m, 500m
a 1000m v libovolném počtu nábojů. Musí dodržet čas.
Dle počtu soutěžících se čas nástřelu může prodloužit.
 Terč: papírový – 100m nástřelný,
500m - terč s kruhy
nebo každý svůj terč.

23. června a 8. prosince 2018 od 08,30 hodin

A. 500m








Studená rána
Terč: pancéřový gong (20 x 20cm)
1 rána
Poloha: vleže
Čas na střelbu: 5 sec.
Signál ke střelbě: dotek rozhodčího
Hodnocení: zásah +10b., minul = 0b.
2 minuty pro přípravu na další soutěžní disciplínu

B. 100m
 Přesná střelba
 Terč: 5x černý terčík o průměru 1,5cm
5x čára o šířce 0,7 cm
 10 ran
 Poloha: vleže
 Čas na střelbu: 4 min.
 Signál ke střelbě: signál
 Hodnocení: zásah terčíku=
+ 5 bodů (sportovní hodnocení)
zásah čáry=
+10 bodů (čistý zásah)
 Celkový počet bodů:
75 b.
2 minuty pro přípravu na další soutěžní disciplínu

C. 500m

 terč: NEKRYTĚ LEŽÍCÍ FIGURA S KRUHY - REDUKOVANÁ
 rozměry: 20 X 22cm
 poloha: vleže
 hodnocení: součet bodů (sportovní hodnocení)
 10 ran
 čas: 5 minut

Zóny:

průměr zóny č.10= 3,4cm
průměr zóny č.9= 8cm

2 minuty pro přípravu na další soutěžní disciplínu

D. 500m
 Terč s kruhy
 rozměry: průměr 20 cm, průměr zóny č. 10: 3cm
 poloha: vleže
 hodnocení: součet bodů (sportovní hodnocení)
 10 ran
 čas: 4 minuty

2 minuty pro přípravu na další soutěžní disciplínu

E. 400- 800m

Reálný cíl padající po zásahu (vzdálenost rozhodčí oznámí před střelbou)
poloha: vleže
zóny: celý cíl
počat ran: 2
hodnocení: zásah první ranou:=15 b. zásah druhou ranou=10 b.
(musí splnit čas, pokud čas nedodrží=0 bodů)
 čas: 15 sec.
 Signál ke střelbě: dotek rozhodčího






2 minuty pro přípravu na další soutěžní disciplínu

F. 900 - 1050m
 V před běžící figura (110 x 55cm), padající po zásahu
 Zóny: celá figura
 Hodnocení: zásah první ranou = 25 b. zásah druhou ranou = 15 b.
(musí splnit čas, pokud nesplní = 0 b.)
 Poloha: vleže
 Počet ran: 2
 Čas: 20 sec.
 Signál ke střelbě: dotek rozhodčího
2 minuty pro přípravu na další soutěžní disciplínu

G.1000m

 Nekrytě ležící figura s kruhy (50cm x 50cm) nebo terč s kruhy na 1000m
 Zóny: průměr zóny č. 10 = 9,5cm,
průměr zóny č. 9 = 19,5 cm
průměr zóny č. 8 = 29,5 cm
průměr zóny č. 7 = 39,5 cm
 Hodnocení: zásah dle bodového hodnocení zón (sportovní hodnocení)
 10 ran
 Poloha: vleže
 Čas: 8 minut

REGISTRAČNÍ LIST
VSETÍNSKÁ „TISÍCOVKA“
22.-23.června 2018
7.-8. prosince 2018

Střelec:
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
TYP ZBRANĚ
1: Služební:
Kategorie (ráže):

2: magnum:
2: Speciál:

kontakt: e-mail:

telefon:
Účast na tréninku:
22. 6.
7. 12.

ANO:

NE:

