Služba cizinecké policie České Budějovice

IPA územní skupina č. 110
Propozice soutěže ve střelbě z velkorážní pistole a malorážního
revolveru
pořádané územní skupinou IPA č. 110
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel
Datum konání

: IPA úz. skupina č. 110
: 27. Září 2019

Místo konání

: Country střelnice Lišov

Ředitel soutěže
Tajemník soutěže
Hlavní rozhodčí
Řídící střeleb (ŘS)
Informace podává

: JUDr. Jaroslav Malovec
: Jiří Nevyjel
: Rudolf Búzek
: Vladimír Kaisler
: JUDr. Jaroslav Malovec
Jiří Nevyjel
: vlastní
: Pavla Holubová

Doprava
Zdravotní zabezpečení

tel.: 725 590 885
tel.: 607 645 559

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Soutěží se podle platných pravidel. Příslušné změny v rozpisu
přísluší pouze pořadateli. Spojení mezi střelci a pořadateli zajišťují ředitel soutěže,
řídící střeleb a hlavní rozhodčí, kteří zároveň zodpovídají za kázeň a disciplinu
střelců.
Startují:

jednotlivci bez omezení věkové kategorie, startovné 150 Kč/osoba

Podmínky účasti:

členové IPA, příslušníci PČR a hosté

Harmonogram:
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00






příjezd a prezentace
technická porada, přejímka a kontrola zbraní a střeliva
zahájení soutěže
vyhlášení výsledků po ukončení soutěže

UPOZORNĚNÍ
Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi svého zdravotního stavu.
Pořádající nenese odpovědnost za případná zranění účastníků. Pořadatel si
vyhrazuje právo učinit změnu data nebo místa konání turnaje.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Protesty:

Do 5-ti minut po ukončení turnaje hlavnímu rozhodčímu.

Jury

Bude určena v průběhu technické porady před zahájením soutěže, ve
složení tajemník přeboru, hlavní rozhodčí a 3 zástupci závodníků.

:

HODNOCENÍ
Disciplína 1

:

Mířená pistolová střelba

Cíl
Vzdálenost cíle
Doba na střelbu
Počet nábojů
Poloha při střelbě
Počítání zásahů

:
:
:
:
:
:

mezinárodní pistolový terč
25 m
neomezená
3+10
vstoje bez opory jednoruč nebo obouruč
po nástřelu, po ukončení střelby

Postup při střelbě

:

Střílející si na palebné čáře na pokyn řídícího střelby naplní jeden zásobník 10
náboji, který si uloží do brašničky nebo odloží stranou. Druhý zásobník naplní 3
náboji a ponechají si jej v ruce. Na pokyn ŘS „ Nabíjet “, zasune zásobník do těla
pistole a zasune náboj do nábojové komory. Na povel ŘS „ Palte“, vystřílí nástřelné
náboje na cíl. Po kontrole a ráně jistoty odloží zbraň a po povelu ŘS „ K terčům“, si
jdou střílející zkontrolovat nástřel. Po přelepení nástřelu se střelci vrátí na palebnou
čáru a stejným způsobem dle pokynů ŘS vystřílí 10 nábojů na cíl. Po provedené
kontrole zbraně a ráně jistoty si střílející uloží zbraně do pouzder nebo na určené
místo. Po povelu si každý střílející dojde pro svůj terč, který podepíše. Střílející
počítá zásahy společně se 2 rozhodčími. Terč bude uložen u rozhodčích, pro účely
případných protestů.

Disciplína 2

:

Mířená revolverová střelba

Cíl
Vzdálenost cíle
Doba na střelbu
Počet nábojů
Poloha při střelbě
Počítání zásahů

:
:
:
:
:
:

mezinárodní pistolový terč
25 m
neomezená
3+9
vstoje bez opory jednoruč nebo obouruč
po nástřelu, po ukončení střelby

Postup při střelbě

:

Střílející si na palebné čáře na pokyn řídícího střelby „ Nabíjet “ nabijí do revolveru 3
náboje a ponechají si jej v ruce. Na povel ŘS „ Palte“, vystřílí nástřelné náboje na
cíl. Po kontrole a ráně jistoty odloží zbraň a po povelu ŘS „ K terčům“, si jdou
střílející zkontrolovat nástřel. Po přelepení nástřelu se střelci vrátí na palebnou čáru
a stejným způsobem dle pokynů ŘS nabijí do revolveru 9 nábojů, které na pokyn ŘS
vystřílí na cíl. Po ukončení střelby, následuje kontrola zbraně a rána jistoty. Po té si
střílející uloží zbraně do pouzder nebo odloží na určené místo. Po povelu si každý
střílející dojde pro svůj terč, který podepíše. Střílející počítá zásahy společně se 2
rozhodčími. Terč bude uložen u rozhodčích, pro účely případných protestů.
Bezpečnost:
Manipulace se zbraní probíhá pouze na palebné čáře, hlaveň
zbraně vždy míří do cílové plochy. V případě, že během střelby dojde k závadě na
zbrani, střílející stále míří směrem na cíl a zvedne paži jako znamení pro ŘS, který
situaci bude společně se střílejícím řešit dle závažnosti na místě nebo přerušením
střelby.
Poznámka:
Ke střelbě budou použity soukromé zbraně a střelivo soutěžících. Terče
budou poskytnuty střelnicí.
Vzhledem k pokročilé roční době a brzkému stmívání, žádám účastníky soutěže o
dochvilnost a kázeň k zdárnému včasnému průběhu a ukončení soutěže.

Tajemník přeboru : _________________

Ředitel přeboru

: __________________

