ZÁVOD SWS V KOVBOJSKÉ AKČNÍ STŘELBĚ

"LIMONÁDOVÝ JOE"
SOBOTA 16. ČERVNA 2018, 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)

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Bankéř:
Přejímka zbraní:
Vedoucí skupin:
Účastníci:
Pojištění:
Informace:
Přihlášky:

Startovné:
Časový průběh:
Hodnocení:
Kategorie:
Zbraně a střelivo:
Potřeba munice:
Oblečení:
Odměny:

PROPOZICE

Jiří Michálek
Miloslav Prášek
Jiří Michálek
Jiří Votruba
jmenovaní účastníci závodu
pouze držitelé ZP a odpovídajících průkazů zbraní
pořadatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu u ČPP
Jiří Michálek, tel. 774 949 197
zájemci se mohou přihlásit ve formuláři na odkazu "LIMONÁDOVÝ JOE" nebo e-mailem
na adrese homer.michalek@seznam.cz do 10. června 2018 nebo poději či 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
300,- Kč
8:00 - 9:00 registrace střelců
9:00 zahájení závodu
17:00 konec závodu
dle jednotlivých kategorií SASS, pořadí bude stanoveno dle součtu časů včetně penalizací dosažených
na jednotlivých stages, nezasažený terč +5 vteřin, procedurální chyba +10 vteřin
COWBOY, 49´, SENIOR, SILVER SENIOR, GUNFIGHTER, DUELIST, LITTLE TRADITIONAL,
JUNIOR, COWGIRL, minimální počet pro otevření kategorie není stanoven;
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
revolver 60 + 10, puška 61, brokovnice 24+, derringer 6
nutné pouze stylové oblečení
střelci na prvních třech místech v každé hodnocené disciplíně obdrží diplom a věcnou cenu
dle možnosti pořadatele

STAGES:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

“NENÍ VĚTŠÍ POTĚŠENÍ ...“
“KDO CHCE PŘESNOU MUŠKU MÍTI, ...“
“KDYŽ V BÁRU HOUSTNE DÝM ...“
“A NEBUDU SÁM, SE MNOU ...“
“WHISKY TO JE MOJE GUSTO, ...“
“ŠKODA PRO TEBE OLOVA, ...“

Revolvery
Revolvery
Revolvery
Revolvery
Revolvery
Revolvery

5+5
5+5
5+5
5+5
5+5
5+5

(kategorie
(kategorie
(kategorie
(kategorie
(kategorie
(kategorie

LT
LT
LT
LT
LT
LT

5),
5),
5),
5),
5),
5),

Puška
Puška
Puška
Puška
Puška
Puška

10 + 1, Brokovnice 4+
9 + 1, Brokovnice 4+
10, Brokovnice 6+
10, Brokovnice 6+
10, Brokovnice 2+
10, Brokovnice 2+

VEDLEJŠÍ SOUTĚŽE:
1. “JEDNU KULKU DO ŽALUDKU, DRUHOU ...“ zbraň – dvouranný nábojový derriger,
hodnocení – čas + penalizace 5 vteřin
střelec sedí za stolem, ve střílející ruce drží karty, nabitá zbraň leží
na stole, po zaznění signálu karty odhodí a vystřelí 2 rány do dvou
ze šesti terčů na druhé straně stolu, poté 2 x dobije a střílí do dalších
4 terčů
2. “KONEC KOČKOVÁNÍ, ...“
mířená střelba dvěma revolvery nabitými 5 náboji, první zbraň
v ponosu, druhá na stole, hodnotí se body v čase 1 minuty

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 závod u
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

Stage I. - “Není větší potěšení ...“

Nabíjení:
Startovní pozice:

Revolvery 5+5, Puška 10 + 1 dobití, Brokovnice 4+
Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, ruce na klobouku.
Puška a brokovnice leží na stole na pozici B.
Po signálu střílí terče P v pořadí 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1. S revolvery v
holstrech se střelec přemístí na pozici B, ze které střílí puškou terče R v
pořadí 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Dobije 1 náboj a střílí na terč B, Zásah
terče B je bonus 5 vteřin, nezasažení terče není penalizováno. Vystřelit
na terč je povinné v souladu s „Duchem hry“. Nezabývání se terčem B je
penalizováno 10 vteřinami. Brokovnicí střílí terče S1 – S4
v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit.

Stage II. - “Kdo chce přesnou mušku míti, ...“

Nabíjení:
Startovní pozice:

Revolvery 5+5, Puška 9 + 1 dobití, Brokovnice 4+
Střelec začíná na pozici B, revolvery v holstrech, puška v ponosu.
Brokovnice leží na stole na pozici B.
Po signálu střílí terče R v pořadí, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Odloží pušku
na stůl a s revolvery v holstrech se přemístí na pozici A, ze které střílí
revolvery terče P v pořadí 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Přesune se zpět
na pozici B, dobije 1 náboj do pušky a střílí na terč B, Zásah terče B je
bonus 5 vteřin, nezasažení terče není penalizováno. Vystřelit na terč je
povinné v souladu s „Duchem hry“. Nezabývání se terčem B je
penalizováno 10 vteřinami. Brokovnicí střílí terče S1 – S4
v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit.

Stage III. - “Když v báru houstne dým ...“

Nabíjení:
Startovní pozice:

Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 6+
Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, ruce podél těla.
Brokovnice leží na stole na pozici A, puška na pozici B.
Po signálu střílí terče P v pořadí 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. 4. Revolvery uloží
do holstrů a střílí brokovnicí terče S1 - S2. S brokovnicí se přemístí
na pozici B, kde brokovnici odloží a puškou střílí terče R v pořadí 1, 2, 2,
3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Odloží pušku na stůl a brokovnicí střílí terče S3 - S6
v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit.

Stage IV. - “A nebudu sám, se mnou ...“

Nabíjení:
Startovní pozice:

Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 6+
Střelec začíná na pozici B, revolvery v holstrech, brokovnice v ponosu.
Puška leží na stole na pozici B.
Po signálu střílí brokovnicí terče S3 – S6 v libovolném pořadí, nezasažené
terče S je možné dostřelit. Puškou střílí terče R v pořadí 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3,
4, 4, 4. Přemístí se s brokovnicí na pozici A, odloží ji na stůl a střílí
revolvery terče P v pořadí 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Uloží revolvery
do holstrů a brokovnicí střílí terče S1 – S2 v libovolném pořadí,
nezasažené terče S je možné dostřelit.

Stage V. - “Whisky to je moje gusto ...“

Nabíjení:
Startovní pozice:

Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 2+
Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, puška v ponosu.
Brokovnice leží na stole na pozici A.
Po signálu střílí puškou terče R v pořadí 3, 1, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 3. Odloží
pušku na stůl a střílí brokovnicí terče S1 – S2 v libovolném pořadí,
nezasažené terče S je možné dostřelit. Odloží brokovnici na stůl a střílí
revolvery terče P v pořadí 3, 1, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 3.

Stage VI. - “Škoda pro tebe olova ...“

Nabíjení:
Startovní pozice:

Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 2+
Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, ruce zkřížené na prsou.
Puška a brokovnice leží na stole na pozici A.
Po signálu střílí revolvery terče P v pořadí 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Uloží revolvery do holstrů a střílí puškou terče R v pořadí
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Odloží pušku na stůl a střílí brokovnicí terče
S1 – S2 v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit.

