Velevážení střelci
Z důvodu velkého zájmu střelců rozšiřujeme pro rok 2019 vynikající
střeleckou soutěž.

Jihočeská liga
maličkých samopálků
Všeobecné propozice
Střelecká osmi etapová soutěž z Sa
náboj.

vz.61 a malých samopalů na pistolový

Tato střelecká akce proběhne na zůčastněných střelnicích v těchto termínech?

České Budějovice
Prachatice
Chvalšiny
Strunkovice n.Bl.
Písek
Cehnice
Borovany
Chvalšiny

9.2.2019
30.3.2019
27.4.2019
25.5.2019
20.7.2019
25.8.2019
14.9.2019
5.10.2019 velké finále

Střelci se mohou zúčastnit v těchto kategoriích:

Kategorie:

A - Samopal vz.61 bez úprav r.7,65 mm ( Škorpión či
jinak zváno Scarabeus)
B - Sa-61 upravený nebo 9mm, Evo, Uzi a jakékoliv zbraně na
pistolový náboj. Jedná se prakticky o libovolku, tudíž je povolen i kolimátor.

Disciplína: pro obě kategorie
polohový závod 3x20 ran v pořadí: 20ran leže, 20ran stoje,
20 ran kleče
5ran nástřel v libovolné poloze na začátku závodu
Vše na vzdálenost 50m.
Čas na střelbu: nástřel 5 minut, leže 12 minut, stoje 20 minut, kleče 16
minut + potřebný čas na výměnu terčů.
Terče:

kategorie A - terč NLF s kruhy zelená (135p) střílí se po 20 ranách
do 1.terče
Kategorie B - terč NLF s kruhy zelená (černá) redukovaná, střílí se
po 10ranách do terče. Tj. 2 terče na polohu.

Hodnocení:
v každém závodě součet bodů, v případě rovnosti rozhoduje vyšší nástřel
v poloze kleče, poté vyšší počet 10,9,8,7….. atd.
V posledním kole bude určen celkový vítěz v kategoriích součtem 5 nejlepších
výsledků. Vždy se však počítá závod z velkého finále. Prostě 3 nejhorší výsledky
nebo neúčast na závodě se nepočítá. Každá pořádající střelnice provede
vyhodnocení střelců (pořadí a ceny) dle vlastních možností v jednotlivých
závodech. Každé kolo soutěže vychází z těchto základních směrnic podle
možností střelnice. Jednotlivé střelnice vydají pro svůj závod samostatné
propozice a mohou tento závod spojit s dalším vlastním vhodným závodem
(soutěží), neb jinou kuriozní disciplínou.
Technická ustanovení:
Ve všech kategoriích nejsou povoleny střelecké kabáty, kalhoty, řemeny a
rukavice. Naopak jsou poveleny uniformy, civilní oděv či kombinace. Povolena
je prstová kožená rukavice(tzv.služební) na ruku kterou střelec drží zbraň.
Z důvodu stáří střelců a zdravotního stavu je mimořádně povolen střelecký
váleček pod nárt, průměr max.18cm délka 25cm.
Pozorovací dalekohledy jsou povoleny ve všech kategoriích.

V karegorii A jsou zakázány veškeré nepůvodní úpravy zbraní.

Ceny (medaile) pro střelce a startovné v kategoriích si
stanovují pořadatelé jednotlivých kol dle zvyklostí dané
střelnice.

V posledním kole ve Chvalšinách na střelnici hlavního organizátora
ligy proběhne velké finále, kde bude provedeno celkové
vyhodnocení ligy a vyhlášení vítězů.

První tři sportovní střelci v každé kategorii Jč.Ligy
maličkých samopálků 2019 dostanou pohár, medaili a
zvláštní titul pro rok 2019.
Výsledky a propozice budou zveřejňovány na stránkách AVZO SK Chvalšiny
centrálně a též jednotlivými kluby.

Tato základní všeobecná pravidla byla schválena
zástupci pořádajících klubů.

Pořadatelé zvou k účasti na této
nevšední střelecké události všechny
střelce a zájemce o střelbu z těchto
atraktivních zbraní.
Jižní Čechy:

říjen 2018

