
 



Termín soutěže: 19. 9. 2020 

Koncept: přesná a precizní střelba od 100 do 300 m bez dynamických prvků a časového presu, v polohách vleže, 

vsedě s oporou, vsedě bez opory. 

Místo konání soutěže: střelnice NEČICHY u LOUN   

Startovné: 350,-czk 

Účastníci soutěže: předem zaregistrovaní střelci 

Přihlášky: Soutěžící se budou přihlašovat na e-mailové adrese accuracyandprecision20@seznam.cz 

ve formátu 

• jméno; 

• organizace; 

• kontaktní údaje e-mail, mobilní telefon. 

 Poté obdrží potvrzovací e-mail s č. ú. na který, uhradí startovné, po připsání částky na účet je přihláška považována 

za kompletní. 

Příjezd a prezentace: 08:00 – 08:30 

Každý soutěžící předloží ZP, TP zbraně a zbraň, v případě absence dokladů nebude připuštěn k soutěži 

Soutěžící stvrdí podpisem, že rozumí pravidlům soutěže (seznámení s pravidly soutěže) 

Každý soutěžící si vylosuje startovní číslo 

Zahájení soutěže:  08:50 

Hlavní závod:  09:00 

Ukončení soutěže:  14:00 

Vyhlášení výsledků: 14:30 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

jedná se o střeleckou soutěž jednotlivců ( 100 - 300m);  

každý soutěžící je vybaven vlastní puškou a municí; 

kapacita soutěže je 24 osob, vzhledem ke kapacitním možnostem soutěže si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet 

družstev z jedné součásti (klubu) s přihlédnutím k rovnoměrnému zastoupení v soutěži; 

zařazení do soutěže a startovní číslo bude odesláno v potvrzovacím e-mailu na adresu   přihlášeného účastníka; 

budou povoleny všechny zbraně maximálně do ráže .308 Win.;  

poloautomatické zbraně nejsou povoleny; 

soutěž bude probíhat za jakéhokoliv počasí, které umožní postavení terčové situace; 

soutěžícím bude umožněno, za přítomnosti rozhodčího po skončení disciplíny prohlédnout si dosažené výsledky ze 

vzdálenosti 1 m od terče; 

soutěžící bude seznámen s přesnými pravidly a terčovou situací, před zahájením jednotlivých disciplín 

zdravotní zabezpečení pro účastníky soutěže bude realizováno pořadatelem; 
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protesty lze podávat pouze na adresu hlavního rozhodčího po dokončení jednotlivé disciplíny a do 15 min. po 

zveřejnění výsledků. O oprávněnosti protestu rozhoduje komise složená z: vedoucí střelecké části soutěže – hlavní 

rozhodčí A, rozhodčí B a C. Rozhodnutí komise je pro účastníky soutěže závazné; 

trojnožka, stativ, dálkoměr, třetí noha, bagy, atd. nejsou zakázány, rozhodčí před každou disciplínou sdělí soutěžícím 

co je možno pro danou disciplínu použít;  

všichni účastníci soutěže jsou povinni po celou dobu trvání soutěže se řídit pokyny funkcionářů soutěže. Jakékoliv 

porušení bezpečné manipulace se zbraní = DISKVALIFIKACE 

 

 

ZÁKAZY: 

• je zakázáno pozorování a opravování terčů druhou osobou; 

• je přísně zakázáno používat průbojnou munici; 

• je zakázáno používání laserových značkovačů z důvodu bezpečnosti; 

• zákaz jakékoliv manipulace s terči nebo dotýkání se terčů; 

 

VYBAVENÍ JEDNOTLIVCE: 

• puška s optickým zaměřovačem; 

• počet kusů munice 60; 

• ochrana sluchu; 

• ochrana zraku doporučena; 

 

DISCIPLÍNY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 

• vyhodnocení soutěže proběhne v jedné kategorii, nejlepší střelec  ,,Best of the best“; 

• jednotlivci na 2 a 3 místě. 

 

VEŠKERÉ PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL, SE KTERÝMI BUDOU SOUTĚŽÍCÍ SEZNAMENI ZNAMENÁ OKAMŽITÉ 

DISKVALIFIKOVÁNÍ 

 

 

 

KONTAKTY: 

• accuracyandprecision20@seznam.cz 

• Vladimír Králík Mob: 732 188 218 
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