
 

ZÁVOD SWS V KOVBOJSKÉ AKČNÍ STŘELBĚ 

"LIMONÁDOVÝ JOE" 
SOBOTA 8. ČERVNA 2019, STŘELNICE ČELÁKOVICE 

(Čelákovice 115, 50.1485192N, 14.7350661E; N 50°8.91115', E 14°44.10397'; 50°8'54.669"N, 14°44'6.238"E) 

PROPOZICE 
Ředitel závodu: Jiří Michálek 
Hlavní rozhodčí: Miloslav Prášek 
Bankéř: Pavel Hanuš 
Přejímka zbraní:  Jiří Votruba 
Rozhodčí stanovišť: jmenovaní účastníci závodu 
Účastníci: pouze držitelé ZP a odpovídajících průkazů zbraní 
Pojištění: pořadatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu u ČPP 
Informace: Jiří Michálek, tel. 774 949 197 
Přihlášky: zájemci o účast v závodu se mohou přihlásit: 

1.  prostřednictvím registračního formuláře na webu AWS https://www.aws-czech.cz/limonadovy-joe.html; 
2. nebo e-mailem na adrese homer.michalek@seznam.cz s uvedením kategorie, do které se střelec hlásí; 
3.  nebo na místě za poplatek 100 Kč k ceně startovného. 

přihlášení předem je nutné z důvodů včasného objednání dostatečného množství občerstvení                            
a vyhotovení příslušného počtu diplomů 

Startovné: 300,- Kč 

Hodnocení: dle jednotlivých kategorií SASS, pořadí bude stanoveno dle součtu časů včetně penalizací 
dosažených na jednotlivých stages, nezasažený terč +5 vteřin, procedurální chyba +10 vteřin 

Kategorie: COWBOY, 49´ , SENIOR, SILVER SENIOR, ELDER STATESMAN, GUNFIGHTER, DUELIST, LITTLE TRADITIONAL, JUNIOR, 
COWGIRL, minimální počet pro otevření kategorie není stanoven;  

Zbraně a střelivo: podle pravidel SASS, originály a repliky do r. 1896, opakovací brokovnice je možno nabíjet               
max. 2 náboji, ráže revolverů od .32“, opakovačky od .30“, derringer od .22“ velikost broků max. 2.5 
mm, není povoleno jakekoliv magnum střelivo, pouze olověné střely 

Oblečení: nutné pouze stylové oblečení 
Odměny: střelci na prvních třech místech v každé hodnocené disciplíně obdrží diplom a věcnou cenu                             

dle možnosti pořadatele 

STAGES: 
I. “NENÍ VĚTŠÍ POTĚŠENÍ ...“ Revolvery 5+5 (kategorie LT 5), Puška 10 + 1, Brokovnice 4+ 
II. “KDO CHCE PŘESNOU MUŠKU MÍTI, .. .“ Revolvery 5+5 (kategorie LT 5), Puška 10 + 1, Brokovnice 4+ 
III. “KDYŽ V BÁRU HOUSTNE DÝM ...“ Revolvery 5+5 (kategorie LT 5), Puška 10, Brokovnice 6+ 
IV. “A NEBUDU SÁM, SE MNOU ...“ Revolvery 5+5 (kategorie LT 5), Puška 10, Brokovnice 6+ 
V. “WHISKY TO JE MOJE GUSTO, ...“ Revolvery 5+5 (kategorie LT 5), Puška 10, Brokovnice 2+ 
VI. “ŠKODA PRO TEBE OLOVA, ...“ Revolvery 5+5 (kategorie LT 5), Puška 10, Brokovnice 2+  

STŘELIVO: 
REVOLVERY - 60 KS (kategorie LT 30 KS) + VEDLEJŠÍ SOUTĚŽ, PUŠKA - 62 KS, BROKY - 24+, DERRINGER - 2+ 

 



 

VEDLEJŠÍ SOUTĚŽE: 
1. “JEDNU KULKU DO ŽALUDKU, DRUHOU ...“ zbraň – dvouranný nábojový derriger, 

střelec sedí za stolem, ve střílející ruce drží karty, nabitá zbraň leží      
na stole, po zaznění signálu karty odhodí a vystřelí 2 rány do terče                     
ve vzdálenosti 4 – 5 metrů na druhé straně stolu, poté dobíjí a střílí                
až do vypršení časového limitu 2 minuty, terč „BANDITA“ 

2. “KONEC KOČKOVÁNÍ, ...“ střelba jedním SAA revolverem nabitým 5 náboji s tasením a přebíjením, 
 vzdálenost terče cca 15 m, hodnotí se body v čase 2 minuty, terč „BANDITA“ 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY: 
1. V závodu může soutěžit závodník, který je držitelem ZP a patřičného PZ. 
2. Každý účastník závodu se pohybuje po střelnici a jejím okolí na vlastní nebezpečí, je povinen dbát 

pokynů správce střelnice, rozhodčích a pořadatelů, je osobně zodpovědný za jím způsobenou škodu         
na zařízení střelnice nebo za újmu na zdraví způsobenou sobě, jinému účastníkovi závodu či jiné 
osobě. 

3. V závodu startuje každý účastnik na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat zásady bezpečného 
zacházení se zbraněmi, a to zejména: 

 povinně nosit zbraně po střelnici mimo střelecká stanoviště v pouzdrech, zásadně nenabité, 
zbraně nabíjet až na stanovišti na povel rozhodčího; 

 je zakázáno jakkoliv manipulovat se zbraněmi mimo střelecká stanoviště, pokud není                   
pro tuto činnost vyhrazeno místo; 

 zákaz kouření na všech střeleckých stanovištích a místech, kde probíhá manipulace                             
s černým prachem, nutno chránit volně ložené zápalky proti zážehu, kouření je povoleno 
pouze na vyhrazených místech; 

 nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před a během závodu; 
 ochrana zraku závodníka na stanovišti i osob v jeho blízkosti je povinná, ochrana sluchu 

doporučená. 
Zaplacením startovného každý závodník stvrzuje, že zná pravidla závodu a zásady bezpečného zacházení 

s palnými zbraněmi a že je bude bezpodmínečně dodržovat, v případě jejich porušení může být 
diskvalifikován ze stanoviště, celého závodu, popřípadě i vykázán ze střelnice. 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDOU ÚČASTNÍCI INFORMOVÁNI PŘI ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 


