
Střelecká soutěž jednotlivců z PCC – 2. ročník 
 
Pořadatel soutěže: Střelecký klub Chlum u Třeboně 

Termín soutěže: 10.7.2021 (sobota) 
 
Místo konání:  střelnice Chlum u Třeboně,GPS: 48.957135, 14.915657 
 
Ředitel soutěže: Ondřej Mesároš 
Hlavní rozhodčí: Štefan Mesároš 
Rozhodčí disciplín: Štefan Mesároš, Ondřej Mesároš, Bouda Lukáš  
 
Disciplíny:   Akční střelba “volná úloha“ z PCC (PCC)  
    3 disciplíny – kombinace papírových a kovových terčů.  
    Vzdálenost 8 -35 metrů. 
    Neomezený počet nábojů, podle počtu terčů v každé disciplíně (cca 100 - 150).  
     
Definice PCC:   Pistol Caliber Carbine – puška na pistolovou ráži. Povoleny jsou všechny zbraně uvedeny  
    v průkazu zbraně jako „puška samonabíjecí“ v pistolové ráži (7,65 Br.,7,62x25 Tokarev, 9x19, 
    .45 ACP, atd.) a včetně pistolových konverzí.     
  
   Povoleny jsou pevná i optická mířidla!  
 
Kategorie / Medaile:  Clasic – SA 61, SA 24/26, UZI, atd.. 
    Moderna – AR-9, EVO, atd.. 
 
    Při minimálním počtu 4 závodníku v kategorii, bude kategorie oceněna medailemi. 
 
Povolené zbraně a střelivo: Pro sportovní střelbu lze použít zbraně a střelivo, odpovídající ustanovení zákona ve 

   znění pozdějších předpisů. 
 
Pořadí střelců:  Určí pořadatel, dle registrace nebo střelci budou rozděleni do skupin (squadů, které „nepřetržitě“ 
    střílí - po odstřílení rozhodčích). 
 
Hodnocení:   Body - čas 
 
Prezentace:  v den a místě konání závodu od  7,45 - 8,30 hod. 
 
  Základní potřebné doklady jsou: zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 
    Závodníci se účastní soutěže na vlastní náklady a nebezpečí. 
    Protest je možno podat písemně kdykoliv v průběhu soutěže hlavnímu rozhodčímu, nejpozději 
    však 15 minut po zveřejnění celkových výsledků s vkladem 500 Kč 
 
Příležitostný příspěvek: 200 Kč / zbraň 
 
Zvláštní ustanovení: Závodníci svou účastí v soutěži souhlasí s uvedením svého jména a fotografií ve výsledkové  
     listině a na www.facebook.com/sskchlumutrebone a www.facebook.com/ssktelc            
 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny, než je uvedeno v propozicích! 
 

Ochrana zraku a sluchu povinná 
 

Tradiční občerstvení zajištěno 
 

Kontaktní osoby: Ondřej Mesároš tel.: 732 290 148  Štefan Mesároš tel.: 606 630 901 


