
PROPOZICE
  střelecké soutěže

                   JARNÍ PRACHATICKÉ MANÉVRY 2020
                                                              spolu s 

            Jihočeským pohárem 2020 ve velkorážné pušce – 2.kolo
    a

            Jihočeskou ligou maličkých samopálků 2020 – 2.kolo

Druh soutěže : Soutěž jednotlivců ve střelbě z velkorážné pušky, malorážky a velko
i malorážné pistole nebo revolveru, perkusů a škopriónů

Pořadatel : SSAŠ – střelnice Prachatice, z.s.

Datum konání : Sobota 28.listopadu 2020 od 9:00 hodin

Místo konání : střelnice Prachatice

Organizační výbor :
      ředitel soutěže : Josef Amort
      hospodář soutěže : Jiří Kratochvíl
      hlavní rozhodčí : Karel Talafous
      sbor rozhodčích : delguje SSAŠ

Zdravotní zabezpečení : ZS Prachatice

Startovné : 100 Kč za každou disciplínu

Časový rozvrh :     od 8:00 hod prezentace
8:45 hod zahájení závodu
9:00 hod začátek střelby

Podmínky účasti : platný ZP a průkaz zbraně

Technické podmínky : O zařazení zbraní do jednotlivých kategorií rozhoduje pořadatel !!
Čas na střelbu : 30minut
Při účasti menšího počtu než je 5 střelců nebude v rámci Jarních 
Prachatických manévrů 2020 disciplína vyhlašována

Protesty : do 20min po zveřejnění výsledků s vkladem 300 Kč písemně hlavnímu
rozhodčímu

Hodnocení : Jihočeské poháry – vlastní hodnocení
Prachatické manévry – disc.č.3-7 : rozhoduje druhý terč
Dále pak počty centrů a „10“
První tři v každé disciplíně obdrží věcnou cenu, vítěz disciplíny
pak i pohár

Informace k závodu : Josef Amort, 607 963 771
Pro oba Jihočeské poháry (VP i samopálky) platí vlastní propozice

Přihlášky : na místě v den závodu



DISCIPLÍNY :

Pro Jihočeské poháry ve VP a samopálcích :
A) Velkorážná puška opakovací ráže 6-8 zavedená do r.1960 a velkor.pušky na

náboj laborovaný olověnou střelou
viz propozice Jihočeského poháru ve VP 2020

B) Velkorážná puška samonabíjecí na náboj 7,62x39 a 0.30 Carabine (7,62x33)
viz propozice Jihočeského poháru ve VP 2020

C) Velkorážná puška samonabíjecí ráže 6-8mm, zavedená do r.1960 
a jejich repliky
viz propozice Jihočeského poháru ve VP 2020

D) Velkorážná puška samonabíjecí OPEN ráže 5,45-8mm, na náboj se  
středovým zápalem
viz propozice Jihočeského poháru ve VP 2020

1) Samopal vz.61 bez úprav r.7,65mm ( Škorpion )
viz propozice Jihočeského poháru malých samopálků  2020

2) Samopal vz.61 upravený nebo 9mm, Evo, Uzi a jakékoliv zbraně na
pistolový náboj
viz propozice Jihočeského poháru malých samopálků  2020

Pro Jarní prachatické manévry : 
1) Malá odstřelovačka – speciál SSAŠ

Libovolný nástřel + 40ran do soutěže na 50m, terče dle výběru pořadatele

2) Velkorážná odstřelovačka
10 ran do soutěže, vzdálenost 50m, terče dle výběru pořadatele
optika bez omezení, nástřel libovolný

3) Malorážná puška – lovecká disciplína
miřidla bez omezení zvětšení
13+10 ran vstoje na terč bizona na 50m, 3 nejhorší na 1.terči se škrtají

4) Velkorážná pistole nebo revolver
13+10 ran na 25m, 3 nejhorší na 1.terči se škrtají
Terče : 2x pistolový střed

5) Malorážná pistole nebo revolver
13+10 ran na 25m, 3 nejhorší na 1.terči se škrtají
Terče : 2x pistolový střed

6) Perkusní  pistole nebo revolver
8+5 ran na 25m, 3 nejhorší na 1.terči se škrtají
Terče : 2x pistolový terč 50/20

7) Perkusní  puška
8+5 ran na 25m, 3 nejhorší na 1.terči se škrtají
Terče : 2x pistolový terč 50/20

Občerstvení zajištěno ! Josef Amort, ředitel soutěže


