Střelby pro veřejnost pátek 16 - 18 hod. (100,-Kč/hodina osoba)
Pro střelby možno použít pouze malorážné zbraně a náboje 22.LR a 22.short

Sobota 27.4.2019
Sobota 25. května 2019
Sobota 29. června 2019
Sobota 31. srpna 2019
Sobota 28 . září 2019

Vážení přátelé střeleckého spotu
Zveme Vás na seriál pistolových soutěží 2019, který se uskuteční na sportovní
střelnici Šumperk-Temenice .
Název akce:
Šumperská pistolářská liga 2019
Druh soutěže: Volná soutěž určená pro držitele ZP a majitele krátkých
malorážných zbraní.
Pořadatel:
AVZO Šumperk-Temenice
Datum konání: soboty 27.4., 25.5., 29.6., 31.8. a 28.9. 2019
Disciplíny:
Mířená střelba 15+15 na terč
nekrytě ležící figura a pistolový terč 50/20
Organizační výbor:
Šváb Jindřich
- ředitel soutěže
Mgr. Valouch Stanislav - tajemník soutěže
Hlavní rozhodčí: Tkadlec Bohumil
II.tř B 0320
Předseda HK:
Vykydal Stanislav
I.tř. A 0206
Rozhodčí PČ: Driemer Vladimír
I.tř. A 0315
a další rozhodčí z AVZO a SSK Šumperk – Temenice
Pravidla:

Kategorie:

Střílí se z vlastní malorážové samonabíjecí pistole nebo
revolveru (náboj 22.LR nebo 22.short) na vzdálenost 25 m na
terče nekrytě ležící figura a 50/20 do každého 15 ran, čas střelby
na oba terče je 15 minut včetně přebíjení. Bez nástřelu. Povolena
jsou pouze otevřená miřidla, dalekohled na kontrolu zásahů.
( nejsou povoleny jednoranné zbraně, doplňky usnadňující
míření a střelbu) Po skončení střelby je potřeba zasunout
výstražný praporek do nábojové komory a nechat zkontrolovat
zbraň rozhodčím na střelnici. Terče se dají k vyhodnocení
hodnotící komisi. Hodnocení dle pravidel sportovní střelby.
Povoleno střílet obouruč.
Bez rozdílu kategorií.

Hodnocení zásahu: Kalibrem 5,6 mm

Celkové hodnocení:Na závěr každého kola bude vydána samostatná výsledková
listina. Pro závěrečné hodnocení se počítá bodový součet tří
nejlepších kol . Celkový součet stanoví pořadí na jednotlivých
místech. Při rovnosti bodů rozhoduje nástřel na terči 50/20
5. kola.
Startovné:

80,- Kč za kolo

Odměny:

první pět závodníků

Časový rozvrh: 8.00-9.00 prezence
9.00 nástup závodníků a zahájení závodů .
Hospodářské ustanovení: Závodníci startují s vlastními zbraněmi a střelivem na
vlastní náklady a nebezpečí. Bude prováděna kontrola ZP a
PZ. Závodníci během závodu nesmí být pod vlivem alkoholu ani
žádných omamných látek.
Protesty:
Podle PSS a částkou 250,- Kč do 15 minut od vydání výsledků.
Zdravotní zabezpečení: Nemocnice Šumperk
Různé:

Střelnice se nachází za bývalou restaurací Zelený strom
v Šumperku – Temenici, ul. Pod Senovou 66. Ve městě na
křižovatkách jsou směrovky „ SPORTOVNÍ STŘELNICE „.

http://www.strelnice-sumperk.cz/
V Šumperku. 22.2.2019
Driemer Vladimír
předseda SSK
Šumperk-Temenice

Šváb Jindřich
předseda AVZO
Šumperk-Temenice

