závod ve westernové střelbě

DRSNÍ JEZDCI
v sobotu 10. 9. 2022
střelnice: Halda - Vinařice u Kladna
organizátor: Společnost Westernových Střelců
Propozice soutěže
Ředitel závodu:
Jasoň Šilhan
Hlavní rozhodčí:
Miloslav Prášek
Bankéř:
Jiří Votruba
Přejímka zbraní:
Miloslav Prášek
Zdravotní zajištění:
určeným vozidlem, dále pohotovostní služba Kladno
Informace:
Miloslav Prášek, tel.: 606 339 600
Rozhodčí na stanovištích: jmenovaní členové SWS
Účastníci:
pouze držitelé ZP a odpovídajícího PZ, stylové oblečení povinné
Startovné:
350,-Kč
Časový průběh:
08.00 – 9.00 prezentace
09.00
zahájení závodu
16.00
konec závodu
Hodnocení:
viz disciplíny
Odměny:
střelci na prvních třech místech v každé hodnocené disciplíně
obdrží
diplom
Pojištění:
pořadatel je pojištěn v odpovědnosti za škodu u ČPP

Bezpečnostní zásady:
1.
2.

3.

4.

Soutěže se může účastnit pouze držitel ZP a patřičného PZ.
Každý účastník se pohybuje na střelnici a jejím okolí na vlastní nebezpečí, je povinen dbát pokynů
vedoucího střelnice, rozhodčích a pořadatelů, je osobně zodpovědný za jím způsobenou škodu na zařízení
střelnice nebo za újmu na zdraví způsobenou sobě, či jinému účastníku soutěže.
V soutěži startuje každý účastník na vlastní nebezpečí, je povinen dodržovat zásady bezpečného chování a
zacházení se zbraněmi a to zejména:
- nosit zbraně po střelnici až na stanoviště v pouzdrech, zásadně nenabité a nabíjet až na stanovišti na
povel rozhodčího
- zákaz jakkoliv manipulovat se zbraněmi mimo střelecká stanoviště (pokud není vyhrazeno
k tomu určené místo)
- zákaz kouření na všech střeleckých stanovištích (pouze na vyhrazených místech)
- tam kde probíhá manipulace s černým prachem chránit volně ložené zápalky proti zážehu
- povinnost ochrany zraku účastníka na stanovišti i osob v jeho blízkosti
- zákaz užívání alkoholických nápojů před a během soutěže
Zaplacením startovného a podpisem každý účastník stvrzuje, že zná a bude dodržovat pravidla a
bezpečnostní zásady soutěže a bere na vědomí, že v případě jejich porušení může být diskvalifikován ze
soutěže, popřípadě i vykázán ze střelnice.

Zbraně:
Dle pravidel SWS

Drsní jezdci
Disciplíny:
1. Přestřelka v baru:
Zbraně: 2xSA
Počet ran: 2x5
Střeliště : 25 m

terče:
papírové
poloha:
vstoje, tasení
hodnocení: čas + pen. 10 vteřin

2. Střelecké klání:
Zbraně: 2xSA
Počet ran: 2x5
Střeliště: 25 m

terče:
papírové
poloha:
vstoje
hodnocení: body v čase 5 min.

3. Poker:
Zbraně: 1xSA
Počet ran: 5
Střeliště : 25 m

terče:
papírové
poloha:
vsedě
hodnocení: čas + pen. 10 vteřin

4. Střelba na banditu:
Zbraně: 2xSA, 1xLA
Počet ran: 2x5, 10
Střeliště: 50 m

terče:
papírové
poloha:
kombinovaná
hodnocení: čas + pen. 10 vteřin

5. Velký lov:
Zbraně: 1xLA
Počet ran: 10
Střeliště: 50 m

terče:
poloha:
hodnocení:

papírové
vstoje
body v čase 5 min.

6. Obrana karavany:
Zbraně: 2xSA, 1xLA, 1xBr
Počet ran: 2x5, 10, 6
Střeliště: 100 m

terče:
kovové
poloha:
kombinovaná
hodnocení: čas + pen. 10 vteřin

7. Přepadení v kaňonu:
Zbraně: 2xSA, 1xBr, 1xLA
Počet ran: 2x5, 6, 10
Střeliště: 100 m

terče:
kovové
poloha:
kombinovaná
hodnocení: čas + pen. 10 vteřin

8. Souboj:
Zbraně: 1x LA
Počet ran: 5
Střeliště: 100 m

terče:
poloha:
hodnocení:

kovové
vstoje
vyřazovací

O případných změnách budou účastníci informováni při zahájení soutěže!
Za organizátora: prezident SWS Miloslav Prášek

