KVZ Hodkovice nad Mohelkou
si Vás dovoluje pozvat na letní akční střeleckou soutěž

Blondie 2016
....aneb jak to bylo doopravdy, když šel ten zahradník do zahrady....
Hola hola, Blondie volá.
Pistolí teď nastal čas,
revolverů jakbysmet,
náboje jsou jistota,
střílí mladíček i kmet.
Malá ráže není v módě,
proto ji pošleme k vodě.
Pojedeme do Hodkovic,
tam bude srandy víc.
Pojedeme na Blondýnu,
povezeme při tom hlínu.
Kolečko a konev též,
bude to zas pěkná řež.
Liška a divoká prasátka- letošní téma – zahrádka.
Datum a místo soutěže:

25. 6. 2016 střelnice „Červený lom“ Hodkovice nad Mohelkou

Organizační výbor:

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Tajemník:
Správce střelnice:
Zdravotník:
Inspektor zbraní:

Cilichová Jaroslava
Martin Müller
Cilichová Jaroslava
Peklák Dalibor
Hrubý Pavel
Müller Martin

1-030
2-299
1-030
2-094
2-039
2-299

Soutěžní výbor:

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Předseda HK:

Cilichová Jaroslava
Martin Müller
Cilichová Jaroslava

1-030
2-299
1-030

Disciplíny:
 4 disciplíny – sestavy kovových a papírových terčů.
 Počet ran: 16-18 u každé disciplíny.
 Každá disciplína se střílí s neomezeným počtem nábojů a je předepsáno povinné přebití.
 Počet nábojů: HODNĚ
Zbraně, jejich nošení a pokyny při manipulaci na střelišti:
Zbraně :
 Pistole nebo revolvery dle níže uvedené specifikace – viz.podmínky soutěže.
 Zbraně musí být při přenášení v areálu střelnice vybité
Výstroj :
 Vzhledem k povaze závodu je přeprava zbraní v areálu střelnice povolena pouze v
opaskovém pouzdře. Transportní kufříky nebo schránky jsou zakázány.

Střelivo:
 Je zakázáno používat střelivo, které je ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb. nebo ve znění
pozdějších předpisů kvalifikováno jako střelivo zakázané.
 Dále je zakázáno použití nadměrně výkonného střeliva, které poškozuje terčové zařízení.
Podmínky soutěže:
 ZP nebo kvalifikovaný instruktor
 registrovaná krátká kulová zbraň ráže 6,35-12mm, povoleny úpravy dle pravidel SVZ
povinné chrániče zraku a sluchu
 opaskové pouzdro a pouzdro na zásobníky. Pouzdro musí být umístěno na straně střílející
ruky, musí krýt lučík zbraně a zbraň v němu musí spolehlivě držet.
 registrace dvou zbraní je možná, tzn. bude umožněna střelba z pistole i revolveru
 soutěžící musí každý start v soutěži absolvovat jednou zbraní

Ředitelka soutěže si vyhrazuje možnost vyhodnotit dle vlastního uvážení zvlášť
pistole a revolvery.
Organizační ustanovení:
 Všichni účastníci se soutěže zúčastní na vlastní odpovědnost, vlastní náklady, vlastní
nebezpečí a budou zaprezentováni s podmínkou výslovného souhlasu s uvedením svých
osobních údajů, což stvrdí podpisem na prezenční listině.
Pojištění:
 Zaprezentovaní závodníci jsou pojištěni dle smlouvy č.1310000010 s VZP a.s.
Časový program:
 prezentace od 8:00 hod
 soutěž startuje prvním výstřelem v 9:00 hod
 vyhlášení vítězů a ukončení soutěže se odhaduje mezi 15:00 – 16:00 hod.
Startovné:

Kč 100,- registrace jedné zbraně
Kč 60,- každá další zbraň

Technická a bezpečnostní ustanovení:
➢ Soutěžící a rozhodčí musí používat na střelišti chrániče zraku a sluchu, musí dodržovat
pravidla bezpečnosti při střelbě a provozní a návštěvní řád střelnice.
➢ Soutěž se řídí, provozním a návštěvním řádem střelnice a pokyny řídících střelby. Soutěžící
se musí řídit pokyny a povely řídícího střelby i ostatních funkcionářů soutěže.
Před zahájením a po dobu trvání soutěže až do jejího oficiálního ukončení platí pro
návštěvníky střelnice / i závodníky / přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, případně
užívání omamných nebo psychotropních prostředků a látek.

Jaroslava Cilichová
ředitelka soutěže

