
 

P R O P O Z I C E  
 

A) Základní ustanovení: 
Střelecká soutěž jednotlivců z velkorážné pušky – 

 

B O R E C K Á   P U Š K A  

4. ročník 

 

 

B) Všeobecná ustanovení 

Pořadatel a organizátor soutěže: ČSS, z.s.  Sportovně střelecký klub Borek 

Termín soutěže:     Sobota    16.1.2016 od 9,00 hod. 

Místo konání:     Střelnice   SSK  Borek 

Organizační a soutěžní výbor:   Ředitel soutěže: Jiří Marek 

       Hlavní rozhodčí: Jiří Marek 

       PHK:   František Kubeš 

       Tajemník soutěže: Karel Gažák 

 

 

Technická ustanovení 

 

Kategorie:   A- velk.puška opakovací,ráže 6-8mm zavedená do r.1960 

                       a velk.puška na náboj laborovaný olověnou střelou do 

                       ráže .50       

                  B- velk.puška samonabíjecí na náboj 7,62x39 a .30Carbine 

                  C- vel.puška samonabíjecí ráže 6-8mm zavedená do r.1960 

                       a její repliky. 

                  D- vel.puška samonabíjecí OPEN ráže 5,45-8mm na náboj 

                        se středovým zápalem. 

 

Discipliny:  A,B,C,D- max.5 ran nástřel vleže do samostatného středu 

                                  pistolového  terče 50/20. 

                                   15 ran do soutěže – pistolový střed 50/20-vleže 

                                   15 ran do soutěže- redukovaná figura-vstoje 

                                   Vzdálenost: 50m. 

                                   Celk.čas:     30min. 

 

                                     

Hodnocení:    pořadí  závodu bude určeno prostým součtem nastří- 

                     lených bodů, dosažených v obou disciplínách. V případě  

rovnosti celkového součtu bodů u více střelců, bude rozhodovat  

výsledek disciplíny redukovaná figura, dále počet 10, atd. 

                     

 
Technické podmínky: V kategoriích A,B,C není povoleno používat 

                                  střelecké rukavice, střelecké kabáty,řemeny na 

                                  zbraních jiné než ponosové. 

                                  Střelecké rukavice, stř.kabáty a spec.střel. 

                                  řemeny je možno použít pouze v kat. OPEN. 

                                  Pozorovací dalekohledy jsou povoleny ve 

                                  všech kategoriích.     

 

 



                       

                                  Jsou zakázány nepůvodní úpravy zbraní. 

                                  V případě nejasností o zařazení zbraní do kat. 

                                  rozhoduje Jury složená se zástupců 5 ti pořá- 

                                  dajících klubů Jihočeského poháru 2016 

 

           

                           

C) Organizační ustanovení 

a)Podmínky účasti: Prezentace v den na místě závodu od 08.30 do 09.00. základní potřebné 

doklady jsou: Zbrojní průkaz a průkaz zbraně (příp. služební zbraň) 

b)Protesty: Protesty je možno podat do 15 minut po zveřejnění předběžných výsledků  

c)Zdravotní zabezpečení: Pohotovostní vozidlo, RZP 

d)Příležitostný příspěvek: 100,- Kč za jednu kategorii. 

e)Ceny:  Pro první 3 střelce jednotlivé kategorie 

f)Pojištění:  Závodníci se zúčastní soutěže na vlastní náklady a nebezpečí. 

g)Vybavení účastníků: Ochrana sluchu povinná! 

h)Případné informace: Jiří Marek               603 874 116 

   

 Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny podle aktuální potřeby.  
:        

 

Hlavní rozhodčí: 

                   Jiří Marek 


