Propozice závodů v akčních střeleckých
disciplínách z velkorážové pistole
1. TERMÍNY
Termíny závodů jsou zveřejněny na střelnici a na webových stránkách spolku:
(www.stelnice-senomaty.cz)

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: AVZO Střelecký klub Senomaty, reg.č. 20040, IČ 68997884
Druh soutěže: závod jednotlivců v akčních střeleckých disciplínách
Místo konání: Střelnice „Ve Smolinách“ Senomaty
Ředitel soutěže: Milan Kotek
Hlavní rozhodčí: Jiří Dobiáš
Rozhodčí na palebné čáře (řídící střelby): stanoviště 1 a 2 Miloš Kysela, stanoviště 3 až 5 Petr Kochleffl
Terčoví rozhodčí: Vladimír Kovář, Jaroslav Bretšnajdr, Antonín Josífek, Petr Šíma
Správce střelnice: Pavel Kopřiva
Kapacita závodu: cca 30 střelců, v případě účasti více lidí se posouvá konec závodu
Poznámka: pořadatel si vyhrazuje právo změny obsazení jednotlivých funkcionářů

3. ČASOVÝ ROZPIS
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
08:30 – 08:45

prezentace
rozprava a poučení soutěžících o bezpečnosti
porada pořadatele, rozhodčích a řídících střelby

09:00
13:00 -13:30

zahájení soutěže,
předpokládané ukončení disciplín

Ukončení: vyhlášení výsledků a předání cen pro 3 nejlepší střelce cca do 30 minut po odstřílení posledního
účastníka závodu.

4. ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
Účast: Otevřený závod, pro držitele platného zbrojního průkazu a průkazu zbraně (udělení výjimky si
vyhrazuje pořadatel např. u mladistvých střelců)
Příspěvek na organizaci soutěže: 200,- Kč, při registraci na webových stránkách spolku, 300,- Kč při registraci
na střelnici
Zbraně: Velkorážové pistole od ráže 7,65 a výše, s výkonem střeliva do výkonu E₀ < 800 J, s délkou hlavně
max. 6“, otevřená mířidla, bez omezení odporu spouště a kapacity zásobníků
Střelivo: Pistolové vlastní, brokové zajistí pořadatel
Povinné vybavení závodníka: opaskové pouzdro na zbraň a pouzdro na zásobníky (minimálně 2ks), chrániče
sluchu a ochranné brýle
Pojištění: Není zajištěno - každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
Zdravotnické zabezpečení: Zajištěno po celou dobu telefonickým spojením s RZS v Rakovníku
Občerstvení: Drobné občerstvení zajištěno – káva, čaj
Protesty: Protesty ohledně vyhodnocení situace na každém stanovišti řeší na místě rozhodčí. Nesouhlas
závodníka s vyhodnocením situace řeší hlavní rozhodčí. Jeho rozhodnutí je konečné. Na protest nemá nárok
závodník, který se osobně nezúčastní při hodnocení terčů. Protesty ohledně počítání výsledků se musí podat
okamžitě písemně s kaucí 100 Kč. Na pozdější protesty není brán zřetel.

5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla závodů: závody probíhají dle „Pravidel závodů v akčních střeleckých disciplínách AVZO
Senomaty“, které jsou přílohou těchto propozic.
Střelecké situace 1. – 5.: smíšená akční střelba jednotlivců, čtyři stanoviště, střelba na terčovou sestavu
papírových a kovových terčů, rozmístěných na vzdálenost 3 až 25 m.
Terčové sestavy: není určen počet/poměr papírových a kovových terčů a neterčů
Papírové terče: IPSC Classic, IDPA Classic, 135/P, 77/P, D1, D2, Policejní parkur, neterče (No-shooty)
Zásahy: kovový terč = 10 bodů, papírový terč – počítají se dva nejlepší zásahy v každém terči. Každý zásah
viditelný na hodnocené ploše papírového No-Shootu se penalizuje mínus 10 body a z každého No-Shootu
se penalizují maximálně 2 zásahy. Chybějící zásah v papírových terčích nebo nesestřelený kovový terč =
mínus 10 bodů.
Pozice střelce na palebné čáře: zbraň s nabitým zásobníkem v opaskovém pouzdře, prázdná nábojová
komora, stav nenataženo, pokud nebude na rozpravě určeno jinak
Hodnocení: Celkové hodnocení závodu se stanoví součtem výsledků z čtyř situací. Každé nezasažení se
penalizuje mínus 10 body. Minimální bodový zisk za střeleckou situaci nebo dílčí střelecký úkol je roven
nule. Výsledek každé situace se hodnotí dle vzorce H = z - t
(H=výsledek, z=počet dosažených bodů v papírových a kovových terčích, t=dosažený čas)

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Soutěžící se účastní závodů na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.
Každý účastník závodů je povinen se řídit ustanoveními těchto propozic.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic.
Závodníci střílí na vlastní nebezpečí a v případě vzniklé škody na majetku nebo újmy na zdraví nemají nárok
na náhradu od organizátora.
Zaplacením startovného a zápisem do startovní listiny daného závodu potvrzuje střelec, že je v plné duševní
i tělesné kondici, že nepožil před závodem alkohol, ani jiné omamné látky, že je plně seznámen s těmito
propozicemi a provozním řádem střelnice. Závodník se zavazuje je plně dodržovat. Jsou mu známy povely
rozhodčích při sportovní střelbě, ovládá znalost pravidel bezpečnosti při střelbě, zacházení se zbraní, chování
na střelnici, pohybu se zbraní v prostoru střelnice. Ztvrzuje, že ke střelbě použije zbraň, která není poškozena
neodbornými zásahy do její konstrukce nebo nadměrným opotřebením, a že použité střelivo odpovídá
parametrům normy C.I.P. Porušení těchto zásad bude kvalifikováno jako závažné ohrožení bezpečnosti a
povede k okamžitému vyloučení ze závodu.

Ředitel závodu:

Hlavní rozhodčí:

Milan Kotek v.r.

Jiří Dobiáš v.r.

