PŘÍŠTÍ SOUTĚŽ KSPZ - Zbraně světových válek

Sobota 27.6.2020 - střelnice Horní Branná
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ředitel soutěže: Radek Holubec
Hlavní rozhodčí : Josef Vojtíšek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disciplíny:
1. pistole služební (PiSl 25) - 20 ran na vzdálenost 25m, terč FBI
2. pistole volná (Pi VOLNÁ) - 20 ran na vzdálenost 25m, terč 50/20 redukovaný
3. otevřený závěr (OZ) - 20 ran na vzdálenost 25m s povinným přebitím, terč 135P redukovaný
4. puška vojenská 45 (PuVo45) - 20 ran na vzdálenost 50m, terč M95
5. puška vojenská 80 (PuVo80) - 2x 10 ran na vzdálenost 50m – poloha vleže a vestoje, terč rukojmí
6. malá odstřelovačka (MaO) - 22 ran na vzdálenost 50m, terč MaO KSPZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podmínky účasti:
Zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň odpovídající pravidlům KSPZ, s platnou zkušební značkou a střelivo dle CIP,
u mladistvých a osob bez ZP je doprovod odpovědné osoby podmínkou, u zbraní kat."B" je nutná přítomnost
majitele nebo nákupní povolení s rozhodnutím PČR na konkrétní zbraň.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Časový plán:
8.00 - 8.55 - prezentace
9.00 - zahájení a poučení soutěžících
9.15 - začátek střelby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občerstvení zajištěno.

PŘÍŠTÍ SOUTĚŽ KSPZ – Zbraně světových válek
Sobota 18.4.2020 - střelnice Babí u Trutnova
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disciplíny:
1. pistole služební (PiSl 25) - 20 ran na vzdálenost 25m, terč FBI
2. puška vojenská 45 (PuVo45) - 20 ran ve stoje na vzdálenost 100m, terč helma velká
3. puška vojenská 80 (PuVo80) - 20 ran ve stoje na vzdálenost 100m, terč helma velká
4. odstřelovací puška 45 - 20 ran s op orou v sedě na vzdálenost 100m, terč helma malá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ředitel soutěže : Radek Holubec
Hlavní rozhodčí : Aleš Novák
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zbraně a střelivo :
Vlastní, dle pravidel KSPZ ČR, odpovídající požadavkům ustanovení zákona č.119/2002 Sb.,
Použití tzv."výstražného praporku" je povinností.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podmínky účasti :
Zbrojní průkaz odpovídající skupiny a průkaz zbraně, zbraň opatřená platnou zkušební značkou, u osob
mladistvých a osob bez zbrojního průkazu nutný doprovod odpovědné osoby.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Časový plán:
8.00 až 8.55 - registrace + kontrola dokladů
9.00 - nástup a poučení soutěžících
9.10 - zahájení střelby 1.disciplíny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občerstvení není zajištěno. Jedná se o střelnici bez zázemí. V blízkosti je možno využít přístřešek v případě
deště.

