Velká Hodkovická mířená 2019 - jarní
Kamarádi, přátelé a jiní vyznavači vůně střelného prachu.
Dovolte nám, abychom Vám trochu přiblížili plánovaný závod ve střelbě z pušky, který
budeme pořádat v souladu s přiloženou pozvánkou.
Stejně jako vloni budeme střílet výhradně z vojenských pušek, za použití pozorovacího
dalekohledu. Dalekohledy nebudou součástí vybavení střelnice, ty si musíte zajistit
individuálně. Pro jednoznačné stanovení podmínek soutěže uvádíme, že samonabíjecí zbraně
budou používány výhradně v samonabíjecím režimu.
Předem prosíme, abyste se podrobně seznámili s propozicemi a podmínkami závodu.
Stanovení druhu a ráží zbraní přípustných pro tento závod, případně podmínky pro použití
dalekohledů alt. jiná další omezení nebo specifika mají svůj opodstatněný důvod a řešení
výjimek nebo objasňování, či zdůvodňování obsahu propozic pouze narušuje hladký průběh
soutěže.
K disciplínám:
1/ Hlavní disciplínou závodu je střelba na terč Silueta zvířete. Vzdálenost bude 50m, stejně
jako u všech ostatních disciplín. Střílet budeme 15 ran vleže bez opory, z čehož se bude do
celkového hodnocení počítat 12 nejlepších zásahů v terči. Tedy nic nového. Čas pro střelbu
10-15 minut.
2/ Druhou disciplínou bude střelba vleže bez opory na jeden papírový terč. Terč bude losován
těsně před zahájením soutěže a bude to terč všeobecně známý z předchozích soutěží. Do terče
se bude střílet 12 ran, z čehož se do celkového hodnocení bude počítat 10 nejlepších zásahů.
Čas na tuto disciplínu je stanoven, časový limit je 10-15 minut. Vzdálenost 50m.
3/ Třetí disciplína:
V čase 10-15ti minut budete střílet vleže bez opory na terč – tj. překvapení pořadatele.
Bude se jednat o atypický terč, který bude zveřejněn těsně před zahájením soutěže.
Na tento terč se bude střílet celkem 12 ran, z čehož se do celkového hodnocení bude počítat
10 nejlepších zásahů. Čas na tuto disciplínu je stanoven, časový limit je 10-15 minut.
Vzdálenost 50m.
Hodnocení terčů všeobecně – dle bodového hodnocení zasažených kruhů. Každý zásah
v kterémkoliv terči navíc je hodnocen odečtem 15ti bodů z celkového hodnocení závodníka v
soutěži.

Další info:
Jak už jsme uvedli v pozvánce, časový prostor pro zaregistrování více zbraní každého
soutěžícího nebude možný, takže si budete muset ze svých mazlíčků vybrat jenom jednoho.
Znovu upozorňujeme na předepsaný a stanovený postup a organizaci střeleb na palebné
čáře.
1/ na palebné čáře budou pouze závodníci, kteří plní disciplínu, alt. jejich instruktoři a
rozhodčí.
2/ při příchodu na střeliště odloží každý závodník zbraň do stojanu a postaví se na přípravnou
čáru za svoje střelecké stanoviště.
3/ po nastoupení celé směny provede rozhodčí poučení a vyhlásí povel PŘÍPRAVA. Na tento
povel si každý závodník upraví střelecké stanoviště, seřídí a zaměří si dalekohled a připraví si
střelivo.
4/ po skončení přípravy se závodník vrátí zpět na přípravnou čáru, kde pak celá směna obdrží
povel ZBRANĚ PŘIPRAVIT. Na tento povel vyjme závodník svoji zbraň ze stojanu a položí
ji na svém střeleckém stanovišti hlavní směrem k terčům a zaujme střeleckou pozici.
5/ pak bude následovat povel Směno, stanovený počet ran do svého terče v čase…, pálit nebo
start.
Následně proběhne střelba dle podmínek plnění jednotlivých disciplín.
6/ po skončení střelby závodník zbraň vybije a s otevřeným závěrem vyčká kontroly zbraně.
Po kontrole zbraně ji závodník uloží zpět do stojanu a vyklidí svůj střelecký stav.
7/ na povel K TERČŮM, bude mít závodník možnost zkontrolovat svůj terč ze vzdálenosti
1m a pak opustí střeliště.
Dále upozorňujeme na povinnost přenášet zbraně v areálu střelnice ve svislé poloze, tj. hlavní
směrem nahoru nebo dolu, a to na ponosovém řemenu nebo v ruce. Zbraně v transportních
obalech nebudou na střeliště vpuštěny. Střelba v rukavicích je zakázána.
Při přebíjení a nabíjení zbraně, stejně tak při jiné manipulaci se zbraní, kromě střelby, při
prodlevě mezi jednotlivými výstřely, stejně tak při ostření dalekohledu a podobně, nesmí být
žádný prst nebo jiná část těla střelce v prostoru ohraničeném lučíkem zbraně nebo na spoušti
zbraně. Porušení tohoto nařízení bude kvalifikováno jako hrubé porušení bezpečnosti při
střelbě a hodnoceno diskvalifikací v soutěži.
Pokud závodník použije vlastní podložku pro střelbu vleže, nesmí tato umožňovat jakékoliv
zpevnění střelecké polohy nebo fixaci kterékoliv části těla střelce.

K hodnocení disciplín:
Jenom pro upřesnění uvádíme. V případě rovnosti výsledků v celkovém pořadí je kritériem
terč ve druhé disciplíně.
Dle kapacitních možností střelnice budou směny na palebné čáře po 6ti závodnících.
Pro Váš klid při střelbě zaručíme, že na palebné čáře bude pouze střílející směna a rozhodčí.
No a to nejlepší na závěr:
Věcné ceny, diplomy a závist všech ostatních obdrží závodníci, kteří se umístí na prvních pěti
místech.
Zároveň bude provedeno udělení ceny ředitele závodu za nejlepší výsledky ve střelbě na
siluetu zvířátka.
Takže se předem těšíme na Vaši návštěvu

Za soutěžní výbor
Dalibor Peklák-ředitel soutěže

V Turnově dne 1.5.2019

