Reloader Cup 2019 je střelecká soutěž typu Mid-Range F-Class, jejíž pravidla vychází
z mezinárodních pravidel soutěží F-Class. Rozdělena je na 4 kategorie podle povolených typů
zbraní.

Místo konání soutěží
Všechny soutěže seriálu se pořádají na střelnici PLACY

Datum konání jednotlivých soutěží seriálu
1. Kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

26.04.2019
27.04.2019
14.06.2019
15.06.2019
20.09.2019
21.09.2019
25.10.2019
26.10.2019

13:00 – 17:00
09:00 – 17:00
13:00 – 17:00
09:00 – 17:00
13:00 – 17:00
09:00 – 17:00
13:00 – 17:00
09:00 – 17:00

oficiální trénink
soutěž
oficiální trénink
soutěž
oficiální trénink
soutěž
oficiální trénink
soutěž

Vzdálenosti střelby
Každá soutěž se střílí na tři vzdálenosti – 300, 400 a 500m v každé kategorii, jeden soutěžící
se může přihlásit nejvíce do dvou kategorií.

Oficiální trénink
Při oficiálním tréninku má každý střelec možnost dvou sad nástřelných pro každou
vzdálenost, vždy nejvíce po pěti ranách.

Soutěžící
Počet soutěžících v každém kole seriálu je omezen na 48 soutěžících. Soutěžící
zaregistrovaný do dvou kategorií obsadí dvě startovní pozice. Nejvíce dva soutěžící mohou
střílet jednou zbraní, tuto skutečnost je nutné uvést v registračním formuláři spolu
včetně informace, s kým je zbraň (vybavení) sdíleno. Všichni soutěžící jsou povinni vyplnit
střeleckou kartu. Kromě povinných údajů jako je jméno soutěžícího, čísla ZP, zbraně a jejího
čísla, budeme rádi i za vyplnění údajů nepovinných (například použitá optika, laborace

apod.), které mohou pomoci případným zájemcům o přesnou střelbu. Registrace do
jednotlivých soutěží budou zpracovány v pořadí, ve kterém budou doručeny organizátorům.

Hodnocení
Všechny terče se hodnotí na kalibr .30, pro hodnocení se používá optický kalibr.
Jednotlivé soutěže jsou hodnoceny jako prostý součet výsledků dosažených na všech třech
soutěžních vzdálenostech. V případě shody bodů rozhoduje dosažený počet X. Pokud i
nadále panuje shoda, rozhoduje výsledek na nejdelší vzdálenosti. Dále pak rozhoduje
výsledek na střední vzdálenosti a nakonec na vzdálenosti nejkratší. Pokud stále není možné o
vítězi rozhodnout, rozhodne o vítězi rozstřel na vzdálenost 100m v poloze ve stoje.
Pro účely hodnocení celého soutěžního seriálu je použit systém procentuální úspěšnosti
soutěžícího. Nástřel vítěze každé soutěže je hodnocen ohodnocen 100 procentními body.
Ostatním soutěžícím se započte takový počet procentních bodů, jakého výsledku dosáhl
oproti výsledku vítěze. Celkový výsledek soutěžícího v celém seriálu pak je vypočten jako
součet tří nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých soutěžích.

Ceny
V každé kategorii jednotlivé soutěže získají první tři místa pohár. Výsledky jsou vyhlašovány
jen v kategoriích, ve kterých se zúčastní nejméně 4 soutěžící. V případě menšího počtu
soutěžících budou soutěžící přeřazeni do technicky nejbližší kategorie.
První tři místa v hodnocení celého seriálu získají poháry a věcné ceny, jedna cena bude
slosovatelná ze všech účastníků posledního kola seriálu.

Kategorie
F-TR
Zbraň:

opakovací nebo jednoranová kulovnice ráže 223 Remington nebo 308
Winchester. Celková hmotnost zbraně včetně všech namontovaných
doplňků nesmí překročit 8 250 g.

Technika střelby

střelecká pozice vleže, povolená opora zbraně bipod a zadní střelecký
bag bez pevného spojení s podložkou nebo mezi sebou. Střelba
technikou „free recoil“ (volný zákluz) není povolena. Prázdný zásobník
může být ve zbrani zasunut, všechny zbraně však musí být nabíjeny
jednotlivě.

Úsťové brzdy
Optické zaměřovače
Dálkoměry
Meteostanice

nejsou povoleny
nejsou limitovány
jsou povoleny
jsou povoleny

Balistické počítače
Střelivo

jsou povoleny
3 nástřelné, 15 soutěžních pro každou vzdálenost
Nástřel 3 minuty, soutěžní rány v čase 10 minut

Open
Zbraň:

opakovací nebo jednoranová kulovnice ráže libovolná do 8mm.
Celková hmotnost zbraně včetně všech namontovaných doplňků nesmí
překročit 10 000 g.

Technika střelby

střelecká pozice vleže, povolená opora zbraně bipod nebo přední
stojan (rest) a zadní střelecký bag bez pevného spojení s podložkou
nebo mezi sebou. Střelba technikou „free recoil“ (volný zákluz) není
povolena. Prázdný zásobník může být ve zbrani zasunut, všechny
zbraně však musí být nabíjeny jednotlivě.

Úsťové brzdy
Optické zaměřovače
Dálkoměry
Meteostanice
Balistické počítače
Střelivo

nejsou povoleny
nejsou limitovány
jsou povoleny
jsou povoleny
jsou povoleny
3 nástřelné + 15 soutěžních ran pro každou vzdálenost
Nástřel 3 minuty, soutěžní rány v čase 10 minut

Sniper Tactical
Zbraň:

opakovací nebo jednoranová kulovnice ráže libovolná do 338 cal.
Celková hmotnost zbraně včetně všech namontovaných doplňků nesmí
překročit 12 000 g.

Technika střelby

střelecká pozice vleže, povolená opora zbraně a zadní střelecký bag bez
pevného spojení s podložkou nebo mezi sebou. Střelba technikou „free
recoil“ (volný zákluz) není povolena. Prázdný zásobník může být ve
zbrani zasunut, všechny zbraně však musí být nabíjeny jednotlivě.

Úsťové brzdy
Optické zaměřovače
Dálkoměry
Meteostanice
Balistické počítače
Střelivo

jsou povoleny
nejsou limitovány
jsou povoleny
jsou povoleny
jsou povoleny
15 soutěžních ran pro každou vzdálenost
Soutěžní rány v čase 10 minut

Semi Tactical
Zbraň:

samonabíjecí kulovnice ráže libovolná do 308 cal. Celková hmotnost
zbraně včetně všech namontovaných doplňků nesmí překročit 8 250 g.

Technika střelby

střelecká pozice vleže, povolená opora zbraně a zadní střelecký bag bez
pevného spojení s podložkou nebo mezi sebou. Střelba technikou „free
recoil“ (volný zákluz) není povolena.

Úsťové brzdy
Optické zaměřovače
Dálkoměry
Meteostanice
Balistické počítače
Střelivo

jsou povoleny
nejsou limitovány
jsou povoleny
jsou povoleny
jsou povoleny
15 soutěžních ran pro každou vzdálenost
Soutěžní rány v čase 10 minut

Startovné
Startovné je stanoveno na 700,- Kč za jednu soutěž a kategorii. Ve startovném je zajištěn
teplý oběd na střelnici. Poplatek za účast na oficiálním tréninku činí 300,- Kč.

Registrace
Soutěžící se registrují odesláním registračního formuláře na emailovou adresu nejpozději
jeden týden před oficiálním tréninkem. Pořadatel registraci potvrdí emailem a současně
odešle výzvu k úhradě startovného. Připsáním startovného na účet pořadatele dojde
k dokončení registračního procesu. Startovné musí být na účet pořadatele připsáno
nejpozději dva dny před oficiálním tréninkem. V případě neúčasti na soutěži startovné
propadá ve prospěch pořadatele.

Protesty
Protest je možné podat na technické vybavení soupeře, na porušení bezpečnostních
pravidel, na nesportovní chování nebo na vyhodnocení svého či cizího terče, vždy jen za
podmínky složení kauce ve výši 500,- Kč. V případě, že je protest uznán, poplatek je vrácen
protestujícímu. V opačném případě poplatek propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Pro vyhodnocení protestu je záležitost, která je předmětem protestu posouzena protestní
komisí složené ze tří osob určených před startem každé soutěže. Proti rozhodnutí protestní
komise se nelze odvolat.

