IV. „Letní“ memoriál Vasilije Zajceva
Závod jednotlivců (odstřelovačů) ve střelbě z velkorážní pušky
Disciplíny: 2 soutěže jednotlivců v kategoriích „marksman“ (standardní samonabíjecí vojenské
zbraně s optikou) a „sniper“ (speciální odstřelovačské zbraně opakovací a samonabíjecí s optikou)
Pořadatel: SSK Poruba, Skalka
Místo konání: Lazecká střelnice Olomouc
Způsob dopravy: hromadná doprava autobusem
Termín konání: sobota 26.8.2017
Ředitel soutěže: Petr Bláha
Hlavní rozhodčí: na místě
Podmínky účasti: Závodu se mohou zúčastnit všichni přihlášení legální držitelé zbraní výše
uvedených kategorií ve smyslu platných zákonů ČR. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí.
Doklady: Každý soutěžící se musí prokázat platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně
Zbraně a střelivo: Každý závodník musí mít vlastní zbraň a střelivo v dostatečném počtu. Zbraně
musí odpovídat kategoriím, do které se závodník přihlašuje. Každý závodník se může přihlásit
pouze do jedné kategorie. Optika na zbrani bez omezení, střelba možná s dvojnožkou nebo
přenosnou podložkou, povoleny nejsou pevné dvojnožky.
Startovné: 200,- Kč / osoba
Maximální počet střelců: 12 (podle data přihlášky), 4 další možno vlastní přepravou
Časový plán soutěže:
06.45 hodin – sraz účastníků u střelnice Poruba – Skalka,
07.00 hodin – odjezd autobusu (mikrobusu) směr Olomouc
08.20 hodin – příjezd autobusu na lazeckou střelnici
08.30 hodin – slavnostní nástup, poučení o bezpečnosti a pravidlech, rozdělení dle disciplín
09.00 hodin – zahájení střeleb na 100m
09.30 hodin – zahájení střeleb na 200 m
10.00 hodin – zahájení střeleb na 300m
11.00 hodin – slavnostní ukončovací nástup, vyhlášení výsledků, předání cen
11.30 hodin – společný oběd v letní restauraci v areálu střelnice
12.30 hodin – odjezd do Ostravy
13.45 hodin - příjezd ke střelnici Skalka, ukončení akce
Způsob soutěžení:
Střelba na 100m – 10 ran vleže na „neznámý“ terč, doba 5 minut, pozorovací dalekohled je
povolen;
Střelba na 200m – 10 ran vleže na „neznámý“ terč, doba 5 minut, pozorovací dalekohled není
povolen;
Střelba na 300m – 10 ran vleže na nekrytě ležící figuru, doba 5 minut, pozorovací dalekohled není
povolen.
Pozn. „neznámé“ terče budou zveřejněny při zahájení soutěže
Hodnocení: Dle pravidel sportovní střelby.
Protesty: Protesty k výsledkům je možno podat do 30 minut po zveřejnění výsledků do rukou
rozhodčího s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněného protestu propadá vklad ve prospěch
pořadatele.
Ceny: První tři místa v každé kategorii (diplom + věcná cena)
Přihlášky a platba startovného: závazné přihlášky na blapet@volny.cz včetně uhrazení
startovného na účet klubu 1646600309/0800 s var. symb. „082017“ nejpozději do 16.8.2017.
Přihláška = e-mail, obsahující jméno a příjmení, číslo ZP, kategorie, typ zbraně, ráže zbraně.

Popis cesty na střelnici: viz http://lazce.webnode.cz/kontakt/
Závěrečná ustanovení: Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat kázeň, řídit se provozním
řádem střelnice, propozicemi závodu a plnit pokyny rozhodčích. Pořadatel má právo úpravy
propozic dle situace vzniklé na střelnici. Závodu se mohou zúčastnit i funkcionáři soutěže. Všichni
závodníci jsou povinni používat chrániče sluchu. Doporučuje se i ochrana zraku.
V Ostravě dne 25. července 2017, podepsán Petr Bláha v.r.

