Střelby pro veřejnost pátek 16 - 18 hod. (100,-Kč/osoba)

Sobota 12.dubna 2014

Vážení přátelé střeleckého spotu
Zveme Vás opět na první střeleckou soutěž roku 2014, která se uskuteční na sportovní střelnici
Šumperk-Temenice .
Název akce: Vymetání pavučin
Druh soutěže: Volná soutěž určená pro všechny majitele krátkých osobních zbraní
Pořadatel:
AVZO Šumperk-Temenice
Datum konání:
sobota 12. dubna 2014
Disciplíny: A) Střelecký souboj (vyřazovací soutěž z krátkých zbraní)
B) Soutěž 5+10 na 25 m z pistole
Organizační výbor:
Šváb Jindřich
- ředitel soutěže
Ing. Inderka Karel
- tajemník soutěže
Siegel Stanislav
- hospodář soutěže
Hlavní rozhodčí:
Strouhal Zbyněk
I. tř. A 0080
Předseda HK: Vykydal Stanislav
II.tř. B 0513
Rozhodčí PČ: Driemer Vladimír
II.tř. B 0509
a další rozhodčí z AVZO a SSK Šumperk – Temenice
Pravidla:

A) Dva vylosovaní střelci střílí 3 rány do otočných terčů v čase 8s a lepší součet
bodů posouvá vítěze do dalšího kola až k absolutnímu vítězi. Při shodném nástřelu se
série opakuje na 6s eventuelně 4s.
B) Střílí se z krátké zbraně na vzdálenost 25m. Nástřel 5 ran se po zkontrolování

zásahů zalepí a následně se střílí 10 ran do soutěžního terče. Tyto terče se dají
k vyhodnocení hodnotící komisi. Hodnocení dle pravidel sportovní střelby. Povoleno
střílet obouruč. Bez rozdílu kategorií.
Hodnocení zásahu: Kalibrem 9,65 mm
Startovné:
A) 30,- Kč za disciplinu.
B) 30,- Kč za disciplinu
Odměny:
A) Vítěz
B) První tři závodníci.

Časový rozvrh:

8.00-10.00 prezence
9.00 nástup závodníků a zahájení závodů disciplíny B
Disciplína A po ukončení disciplíny B a po rozlosování do pavouka. Ukončení
prezence na disciplínu A je v 10.00. Po tomto čase nebude přihlášení možné z
důvodu rozlosování.
Hospodářské ustanovení:
Závodníci startují s vlastními zbraněmi a na vlastní náklady a
nebezpečí.. Zbraně lze zapůjčit na střelnici. Stejně tak je možno zakoupit malorážné
náboje pro danou disciplinu. 15 ks – 30 Kč
Zdravotní zabezpečení:
Nemocnice Šumperk
Během závodu můžete prezentovat svoji firmu. Velmi nám pomůžete poskytnutím
věcných cen pro vyhodnocení závodníků, za které Vám upřímně předem děkujeme
Po skončení závodu můžete využít zařízení střelnice jak pro cvičnou střelbu tak i
pro posezení se soupeři.
Různé:

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

V Šumperku 25.února 2013
Driemer Vladimír
předseda SSK
Šumperk-Temenice

Šváb Jindřich
předseda AVZO
Šumperk-Temenice

