VSETÍNSKÁ „TISÍCOVKA“

STŘELNÁ 5. – 6. dubna 2019

VÁS ZVE
na otevřenou soutěž v dynamické střelbě
která se koná ve dnech 5. – 6. dubna 2019 na střelnici Střelná

IWATC

VŠEOBECNĚ:
Místo soutěže:
střelnice Střelná u Vsetína
GPS pozice:
49.1780661N, 18.1260411E (mapy.cz)
Termín soutěže: 5. – 6. dubna 2019
Čas zahájení:
Trénink: 5. dubna 13.00 – 15.00 hodin
Závod:
6. dubna 08.00 – 13.00 hodin
Doba ukončení: 6. dubna 2019 do 16,00 hod.
Registrace:
5. dubna od 13.00 hodin 2019
6. dubna od 07.00 hodin
Počet nábojů:
soutěž: 60 ks + max. 10 nábojů na nástřel
Trénink: libovolný počet nábojů
Vzdálenosti na nástřel v době tréninku: 100m a 500m
Startovné:
Registrace:
Protesty:
Kategorie:
Pojištění:
Ubytování:

5. dubna 2019 – trénink – 400,-Kč
/16 EURO/
6. dubna 2019 – soutěž - 800,- Kč
/32 EURO/
vyplněním závazné přihlášky do 2. 4. 2019
a zasláním na internetovou adresu: competition@post.cz
dotazy:
na emailové adrese: competition.post.cz
po zaplacení poplatku 500 Kč
jednotlivci
všichni na vlastní nebezpečí, za škody na osobním materiálu
zodpovídá každý soutěžící sám.
Penzion Na Pulčínských skalách (602 824 664)
Nebo na střelnici za poplatek 100,- Kč
Nebo v rámci přežití (karimatka - lehátko, spacák)

Na této internetové adrese najdete seznam všech závodů, kurzů
nebo tréninků + registraci na každou akci:
www.sniper-competition.cz

Hodnocení a ceny:
 hodnoceny jsou první tři místa v jednotlivcích
 poháry a diplomy

Podmínky:
 Není povolena ráže 12,7mm.
 Je zakázáno použití průbojné a zápalné munice.
 Střelba bude provedena za jakéhokoli počasí.
 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, musí soutěžící odstranit v časovém limitu soutěžní disciplíny
 Soutěžící startují na vlastní nebezpečí s vlastním pojištěním.
 Pořadatel má právo provést namátkovou kontrolu zbraní, střeliva, optických
zaměřovačů a doplňků

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.
 Čistit zbraně se smí pouze ve stanoveném prostoru se souhlasem rozhodčích.
 Jakákoliv manipulace mimo palebnou čáru a vymezený prostor je zakázána!
 Zákaz požáívání alkoholických nápojů během střelby

ORGANIZACE STŘELEB:

1. TRÉNINK:

5. dubna 2019

od 14,00 do 16,00 hod.

 Soutěžící si mohou ověřit nástřel na vzdálenosti
(100 a 500m) v libovolném počtu nábojů, pouze na jeden typ terče, který
připraví pořadatel
Ověření nástřelu na jednotlivé vzdálenosti musí soutěžící zvládnout ve
stanovené době tréninku: 14,00 - 16,00 hod. – 15 min. na každou
směnu. V případě menšího počtu střelců na tréninku se čas prodlouží.

 POZOR!: poslední soutěžící, který se účastní tréninku,
MUSÍ počítat s tím, že činnost na střelnici
dne 5. 4. 2019 končí v 16,00 hodin!!!

2. SOUTĚŽ:

6. dubna 2019

v 08.00 – 13.00 hodin

 Soutěžní vzdálenosti, cíle, terče a podmínky se soutěžící dozví těsně před
začátkem každé soutěžní disciplíny (reálné podmínky)
 Střelba bude provedena v kombinaci na pancéřové cíle a papírové terče
 Střelba bude provedena z pozic: vleže, v kleče a ve stoje vždy
s oporou o trojnožku nebo batoh nebo jakoukoliv překážku.
 Střelba bude dynamická, NE taktická.

REGISTRACE
5. – 6. dubna 2019
STŘELEC
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
RÁŽE A TYP ZBRANĚ:
TYP STŘELIVA:
ČÍSLA DOKLADŮ:

ZP:
OP:

ADRESA POBYTU:
ČÍSLO PRŮKAZU
ZBRANĚ:
ČÍSLO ZBRANĚ:
KONTAKT:
Potvrzení účasti na tréninku dne 5. dubna:

ANO:

do 2. dubna 2019
VYPLNIT A ODESLAT NA ADRESU:

NE:

competition@post.cz

