VII. ročník
odstřelovačské soutěže

Memoriál Vasilije Zajceva /letní/

Rozpis :
Organizátor:

SSK Poruba, Skalka

Místo:

Lazecká střelnice Olomouc,
Černovír 277
779 11 Olomouc

Termín:

29. srpna 2020 (sobota)

Počet:

20 osob

Záštitu převzal:

Honorární konzul RF v Ostravě Aleš Zedník

Startovné
Cena 200,-- Kč zahrnuje cestu mikrobusem, oběd, terčový materiál. Mikrobus
pro prvních 16 přihlášených.
Závazný termín zaslání přihlášek do 31. července 2020
na mail
blapet@volny.cz
nebo mobil
606 711 179
(pan Petr Bláha, předseda klubu)
Pořadatelé si vyhrazují právo ukončit příjem přihlášek, dosáhne-li počet
přihlášených užitečnou kapacitu střeleckých stavů.

Kategorie a věkové limity:
Velkorážní
opakovací nebo samonabíjecí puška obvyklé služební ráže
ozbrojených sil. Každý střelec musí mít vlastní zbraň, zbraně k zápůjčce
organizátor při závodu neposkytne.
Služební ráže ozbrojených sil povolené na soutěži jsou:
5,45x39
5,56x45
6,5x48
7,62x39
7,62x51
7,62x54R
7,62x63
7,92x57

(.223 Rem)
(6,5 Creedmoor)
(.308 Win)
(.30-06 Spr)
(8x57 JS)

Zbraně jiných ráží nebudou do závodu připuštěny.
Organizace střelecké soutěže :
Časová organizace
-

Sraz účastníků na střelnici Skalka
Odjezd mikrobusu - příjezd Olomouc
Registrace, příprava terčů, poučení
Nástup, zahájení
Průběh
Vyhodnocení, předání cen
Oběd
Odjezd mikrobusu - příjezd Skalka
hodin

06.50 - 07.00 hodin
07.15 - 08.15 hodin
08.15 - 08.45 hodin
08.50 - 09.00 hodin
09.00 - 12.00 hodin
12.00 - 12.30 hodin
12.30 - 13.15 hodin
13.30 - 14.30

Disciplíny:
1. Střelba na 100 metrů - terč neznámý, bude prezentován při zahájení, 10 ran.
2. Střelba na 200 metrů - terč neznámý, bude prezentován při zahájení, 10 ran.
3. Střelba na 300 metrů - terč neznámý, bude prezentován při zahájení, 10 ran.
V první disciplíně může být zařazena tzv. "studená rána". Proto soutěžící
potřebují pro soutěž minimálně 33 nábojů, střelivo CIP.

Vyhodnocení :
První tři nejlepší obdrží diplom, vítěz věcnou cenu honorárního konzula.
Ostatní dispozice:
Před a během závodů je zakázáno požití alkoholických nápojů a jiných
psychotropních látek.
Každý závodník se účastní závodů na vlastní zodpovědnost a je povinen
dodržovat bezpečnostních předpisů, se kterými bude seznámen v rámci poučení
před začátkem závodů. Tyto propozice mohou být změněny za předpokladu, že
se změnami budou seznámeni závodníci v rámci řádného poučení o organizaci
soutěže a bezpečnosti při soutěži.
Oběd po soutěži je zajištěn pořadatelem a je v ceně vložného, ostatní občerstvení
a pitný režim si zajišťují účastníci samostatně.
Je přísně zakázáno manipulovat se zbraněmi mimo palebnou čáru. Zbraně střelců,
kteří právě nesoutěží, musí být odloženy na vyhrazeném místě a viditelně
označeny jako nenabité!!!
Pořadatelé si vyhrazují právo změny terčů v den soutěže.
Organizační zabezpečení:
Ředitel závodu : Petr Bláha, SSK Poruba
Řídící střeleb a rozhodčí: Pavel Jurkovec, SSK Poruba
Technická podpora: Václav Kubánek
V Ostravě dne 20. července 2020

Petr Bláha v.r.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (mail, telefon) MUSÍ OBSAHOVAT
Jméno a příjmení :
Operativní spojení (mail / telefon):
Datum narození :
Typ zbraně:
Ráže:
Zaplatím startovné 200,-- Kč:
1. na účet SSK 1646600309/0800
2. v hotovosti při registraci

