Klub spišských strelcov Spišská Nová Ves
Verejné strelecké súťaže
TECHNICKÉ PRAVIDLÁ PRE DISCIPLÍNY
„SAMOPAL 100m"

„Ľubovoľná malorážka 2018“ a „Pištoľ ľavá-pravá-obojruč“

PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY V "SAMOPAL 100 M":
Disciplíny:
Samonabíjacia zbraň odvodená od vojenských vzorov s otvorenými
mieridlami a samonabíjacia puška s kolimátorom, okrem kalibru .22LR.
Zbrane a strelivo:
Vlastné –zbrane a strelivo si môžu medzi sebou, alebo od Slovprezentu
s.r.o. strelci požičať.
Strelnica:
Otvorená
Terče a vzdialenosť:
Nekryte ležiaca figúra s kruhmi terč č. 4 na vzdialenosť 100 m.
Príprava :
maximálne 5 minút
Polohy pre SA a čas na streľbu: Ľah 13 rán / 9 min.
Stoj 13 rán / 13min. Kľak 13 rán / 11 min.
Kategórie :
Bez rozdielu
Hodnotenie "SAMOPAL 100m" a samonabíjacia puška s kolimátorom: hodnotia sa 10 najlepšie
zásahy v každej polohe - o celkovom poradí rozhodne súčet všetkých
položiek (ľah, kľač, stoj)
V jednej zmene štartujú 5 súťažiaci. Po uplynutí času na prípravu bude povel: „13 rán za 9
minút vrátane nabíjania štart“. Po uplynutí času bude povel „Stop, zbrane vybiť, odložiť!“, „Terče!“.
Zbrane, ani jej časti, sa nesmie nikto dotknúť, pokiaľ bude obsluha pri terčoch a rozhodca nevydá
príslušný pokyn. Takto sa bude postupovať aj pred ďalšími položkami.
Pred opustením stanovišťa musí rozhodca na strelišti prekontrolovať zbrane a zásobníky, či
sú spoľahlivo vybité. Až potom môže strelec zo stanovišťa odísť !!! Pohyb mimo palebnej čiary je
možný len s viditeľne vybitou zbraňou– záver v zadnej polohe, bez zásobníka, alebo so zbraňou v
puzdre! Nebudú tolerované žiadne porušenia všeobecných bezpečnostných predpisov, ich
PORUŠENIE ZNAMENÁ DISKVALIFIKÁCIU !!! v celej súťaži.

PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY pre ĽM „Ľubovoľná malorážka“ :
Disciplína:
Všetky malokalibrové zbrane na náboj 22LR s okrajovým zápalom s
ľubovoľnými mieridlami
Zbrane a strelivo:
Vlastné –zbrane a strelivo si môžu medzi sebou, alebo od Slovprezentu
s.r.o. strelci požičať.
Strelnica:
Otvorená
Kategórie :
Bez rozdielu
Hodnotenie ĽM:
Hodnotia sa priebežne všetky tri disciplíny. O celkovom poradí
rozhodne súčet
všetkých disciplín.
1. disciplína: - 50 m sed z poza stola s oporou, streľba na miniatúrny terč č. 4 (nekryte ležiaca
figúra s kruhmi) s kruhovou hodnotou 5 až 10 bodov, nástrel ľubovoľný počet rán; súťaž 20 rán, po
dve rany do terča; čas 3+12min (hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou maximálne 200,
minimálne 0 bodov, nabíjanie až po povele "Štart" ) /Povel nabíjať znamená začiatok páskovania
do zasobníka a následne zasunutie do zbrane a komory!!/

2. disciplína: - 25 m sed z poza stola s oporou - odstreľovanie prázdnych nábojnic z náboja
7,62x39, samostatne po jednom bez nástrelu 5 rán na 5 nábojníc v čase 1 min, (každá
odstránená nábojica 10 bodov, zásah držiaka nábojnice -10 bodov, maximálne 50 a minimálne 0
bodov; nabíjanie až po povele "Štart" )
3. disciplína: - 50 m v kleče na biatlonový 115 mm terč bez nástrelu, 4 položky x 5 rán (čas 1
min. na položku); pred každou položkou súťažiaci urobí 5 plno-hodnotných drepov alebo klikov,
( každý zásah 10 bodov, maximálny počet 200 a minimálne 0 bodov, nabíjanie až po povele
"Štart" )

PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY pre Pištoľ 30 rán vzdialenosť 25 m (pravá - ľavá - obojruč) :

Terč : Terč č. 4 „Nekryte ležiaca zelená figúra s kruhmi“
Zbrane :
krátke, od kalibru 5,6 mm vyššie (okrem špeciálnych športových s ergonomickou
pažbou), teda sériovo vyrábané automatické pištole a revolvery.
Podmienky a čas: streľba po stojačky, bez opory, pravou, ľavou a nakoniec obojruč ,
príprava v čase 3 minúty (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si zbraň,
ďalekohľad a ostatné pomôcky. Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto
ukončí. Na nasledujúci povel „ 10 nábojov NABÍJAŤ“ napáskuje do zásobníka 10 nábojov,
zásobník vloží do zbrane a náboj zasunie do nábojovej komory. Pri povele: „10 rán pravou
rukou v čase 5 minút ŠTART“ vystrelí postupne 10 rán. Po uplynutí času rozhodca zavelí
„STOP, zbrane vybiť“. Súťažiaci po tomto povele už nesmie vystreliť. Zbraň vybije,
predpísaným spôsobom odloží na stolík pred sebou. Zásahy si môže kontrolovať
ďalekohľadom. Ďalších 10 súťažných výstrelov ľavou rukou prebehne rovnakým spôsobom.
Nasleduje posledných 10 súťažných rán, no tentoraz rozdelených do dvoch častí po
5 nábojov, obojručne. U pištolí smie byť použitý len jeden zásobník! Pri povele „prvých 5
nábojov nabíjať“ strelec nabije zbraň s rukami v uhle 45 stupňov čaká na povel „štart“. Po
tomto povele strelec vystrelí 5 rán v čase 30 sekund. Po povele „Stop“ už strelec nesmie
vystreliť. Ak sa tak stane, najlepši zásah sa mu odpočíta. Tento spôsob pri obojručnej
dicipíne sa zopakuje ešte raz. Po uplynutí duhej časti zaznie povel „Stop, zbrane vybiť,
kontrola zbraní – odložiť“ ( až po kontrole je možné pustiť rozhodcov k terčom).
Na terč bolo celkom vystrelených 30 výstrelov, teda maximálny počet bodov je 300.
Technické pravidlá spracoval: Rozhodca licencie A036

