
VE SPOLUPRÁCI S AVZO KOŠETICE p. s. POŘÁDAJÍ 

VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z PERKUSNÍCH REVOLVERŮ

Místo konání: Střelnice AVZO Koše ce p. s.
Pozice na mapě: 49.5699053N, 15.1178181E
Datum konání: 19. 9. 2021 neděle
Prezentace: 8:00 – 8:45 hod., kontrola Zbrojních průkazů a průkazů zbraní
Zahájení a informace
k průběhu závodu: 8:45 – 9:00 hod.
Příprava 1. směny: 9:00 – 9:15 hod.
Start 1. směny: 9:15 hod.

Zbraně: Perkusní revolvery do ráže .50 s pevnými mířidly 
Perkusní pušky do ráže .50 s pevnými mířidly (minimální počet startujících 6 závodníků)

Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb. a povolené Provozním řádem 
střelnice

Kategorie: Jednotná - muži, ženy
Disciplína: 3 + 10 ran, 3 nejnižší zásahy se nepočítají. Střílí se na pistolový terč 50/20  vzdálenost 25m

3 + 10 ran, 3 nejnižší zásahy se nepočítají. Střílí se na pistolový terč 50/20  vzdálenost 50m
Technické ustanovení: Střelnice má pro střelbu z perkusních zbraní 7 stavů, je vybavena, stojany na dalekohledy, stolky a 

židlemi. Pozorovací dalekohledy jsou povoleny.
Podmínky soutěže: Volná soutěž pro držitele Zbrojních průkazů a držitele výše uvedených zbraní
Hlavní rozhodčí: Fran šek Daniel
Řídící střelby: Jan Sní lý
Ředitel soutěže:  Milan Novák
Startovné: 150,-Kč za disciplinu
Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, se vkladem 200,- Kč

Zdrav. zabezpečení: Lékárnička na střelnici, ZZS, Nemocnice Pelhřimov

Bezp. opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pravidla pro bezpečné 
zacházení se zbraní a řídit se pokyny řídícího střelby. Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště
střelnice! Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice, popř. 
diskvalifikací!
Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku a sluchu.

Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

Ceny:             Střelci na prvních 3 místech v obou disciplinách obdrží věcnou cenu

Občerstvení:               Teplá sekaná, káva, čaj, nealko

Kontaktní osoba: Fran šek Daniel fran sekdaniel@quick.cz, 723 726 395
Milan Novák milan139@seznam.cz 728947162

Změny vyhrazeny:


