Slovenský zväz vojakov v zálohe KVvZ – 093 – KE, 049 36 Slavošovce
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Strelecký viacboj ( vybrané disciplíny)
Organizátor:
Usporiadateľ:
Miesto konania:
Dátum konania:

Slovenský zväz vojakov v zálohe KVvZ Slavošovce
KVvZ Slavošovce
Strelnica Ochtiná

12.11.2017 (nedeľa)

Riaditeľ pretekov: Ing. Štefan Bašták starosta obce Slavošovce
Riadiaci streľby:
PaedDr. Vladimír Šlosár
Zdravotná služba: PaedDr. Vladimír Šlosár
Hlavný rozhodca:
Adrián Gallo
Technické ustanovenia:
Predpis:
Súťaží sa podľa vykonávacej smernice pre rok 2017 a pravidiel pre strelecký
viacboj

1

Streľba z veľkokalibrovej pištole

1.1
1.1.1

Zbraň a strelivo
Povolené sú pištole ( nie revolvery) kalibru 7,62 až 11,43 mm. Nie je
povolené strelivo typu MAGNUM.
Mininimálny odpor spúšte je 1 000 g.
Pretekár použije vlastnú pištoľ, ktorá vyhovuje čl. 3,1, strelivo vlastné
Technické vykonanie disciplíny
Pretekár môže disciplínu plniť v ľubovoľnej polohe, bez umelej opory
pre zbraň alebo jednotlivé časti tele, zbraň je možné držať obidvoma
rukami. Pre danú disciplínu je záväzný vojenský terč č. 4-135-P
(figúra nekryte ležiaceho strelca s kruhmi) s vonkajším priemerom
desiatky 100 mm ( + 0,0 mm, - 1 mm). Vzdialenosť terča od palebnej
čiary je 25 m.
Podmienky streľby
Päť (5) nástrelných rán v čase 5 minút.
Tri (3) súťažné položky, každá po päť (5) rán v čase 120 sekúnd.
Pretekár môže nabíjať zbraň najviac 5-timi nábojmi.
Pretekár nesmie mať pomocníka – korektora.
Pre kontrolu hodnoty svojho ľubovoľného zásahu môže pretekár
použiť ďalekohľad. Kontrola zásahov na terčoch pretekárom,
chodením k terčom je zakázaná.
Hodnotenie
Podľa článku 9 „Všeobecných pravidiel športovo-streleckých súťaží
Klubov vojakov v zálohe“ (ďalej len VP). Jednotlivec môže získať
maximálne 150 bodov (5+5+5) x 10.
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Trojpolohová streľba za samopalu

2.1
2.1.1

Zbraň a strelivo
Samopal vz. 58 (bez bodáka) dodaný usporiadateľom – rovnaký typ
pre všetkých pretekárov, resp. vlastná – samonabíjacia zbraň kalibru
7,62 mm, ktorá má vzhľad samopalu vz 58 (bez bodáka a dvojnožky)
a spĺňa tieto podmienky:
A/ dĺžka hlavne max. 390Mm – meraná od prednej hrany ústia hlavne
po zadnú hranu nábojovej komory.
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B/ dĺžka priamky štandardných otvorených mieridiel max. 355 mm.
Zbraň môže byť vybavená popruhom.
Vlastné strelivo / nie zápalné/.
Technické vykonanie disciplíny
Strieľa sa jednotlivými ranami. Terč č.4 135 P-I na vzdialenosť 50 m.
Polohy:
- poloha v ľahu
- poloha v stoji
- poloha v kľaku
Podmienky streľby
Päť (5) nástrelných rán v čase päť(5) minút.
Súťažné položky v poradí ľah – kľak, každá položka 5 rán v čase
päť (5) minút. Nabíja sa pre každú položku samostatne len päť (5) nábojov.
Pre kontrolu hodnoty svojho ľubovoľného zásahu môže pretekár
použiť ďalekohľad. Kontrola zásahov na terčoch pretekárom,
chodením k terčom je zakázaná.
Hodnotenie
Podľa článku 9 VP. Jednotlivec môže získať maximálne 150 bodov
(5+5+5) x 10 .

Technické zabezpečenie: Potrebný materiál si zabezpečuje prihlásený účastník sám, prípadne za úhradu
usporiadateľ. (Savz.58 ,strelivo). Použiť vlastné pištole pre disciplíny VPi.
Do vlastných zbraní vlastné strelivo.
Vybavenie:
Strelnica nie je vybavená stojanmi pre ďalekohľad
Náležitosti:
Podľa ekonomickej smernice SZVvZ rozhodcom a činovníkom
preteku, ostatní na vlastné náklady.
Štartovné:
5,- € na jeden pretek a jednotlivca,
Prihlášky:
Budú akceptované prihlášky do 08.11.2017
Ceny
:
Jednotlivci 1 – 3 miesto , trojčlenné družstvá 1 – 3 miesto
Protesty:
Hlavnému rozhodcovi do 20 min. Po zverejnení výsledkov
s vkladom 10,- €
Strava:
Individuálne, po preteku budú podané párky s občerstvením.
Poistenie:
Každý účastník na vlastné riziko, odporúča sa vlastná poistka.
Informácie:
PaedDr. Vladimír Šlosár
E-mail:
vladimir.slosar@azet.sk
Mobil:
0903 187 192
Časový rozpis:
Nedeľa 12.11.2017 Prezentácia:
8,30 hod.
Losovanie:
8,45 hod
Zahájenie:
9,00 hod.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžiadajú okolnosti v súlade s
pravidlami o čom budú účastníci včas informovaní.
Upresnenie časového programu bude k dispozícii po prezentácii, podľa skutočného počtu prihlásených
pretekárov.

PaedDr. Vladimír Šlosár
predseda KVvZ Slavošovce

