WESTERN POPPER IN THE KVASICE XX.
Westernové souboje dvojic
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08.10.2022
Organizace: SWS Otrokovice, střelnice Kvasice
Starosta soutěže:

Michal Koudelka

Soudce:

Vladimír Lukačovič

Sheriff:

Josef Gába

pomocníci:

Prokop Stanislav, Miroslav Závada, zástupce soutěžících

Sponzoři:

MěÚ Otrokovice

Prezentace:

8.00-8.45 hod, kontrola zbrani, ZP a PZ

Zahájení závodu:
Účast:

9.00 hod.
držitelé zbrojních průkazů příslušných skupin
vznik dvojic dle nahlášení

Organizační příspěvek

200.- Kč/ osobu

Hodnocení:

TREFENÝ TERČ 1 BOD
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1 metr

11 metrů
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HODNOTÍ POUZE URČENÍ SPOTEŘI A HLAVNÍ ROZHODČÍ,
KTERÝ MÁ KONEČNÝ HLAS. Ostatní soutěžící pouze přihlížejí.
Protesty:

řeší soudce pod vkladem 100.- Kč

Stage:

Ceny:

první tři střelcké dvojice diplom, dále dle možností pořadatele

Na palebné čáře střelci nabijí 4 náboje směrem k terčům a uloží zbraň do holsteru.
Startovní pozice: ruce se dotýkají klobouku.
Na signál střílí dvojice na čtyři padací terče. Po jejich shození střílí na kapitána.

Originály nábojových SA revolverů nebo jejich repliky hojně používaných
v Americe v době Divokého západu.

Vyhravá dvojice, které nejdříve leží kapitán, nebo má víc ležících terčů. Sestřelením

Povoleny jsou jen náboje s olověnou střelou.

kapitána je souboj ukončen, rozhodčí zvolá STOP a další palba je zakázaná, stojící

Stylové oblečení, holster pro revolver na straně silné ruky, ochrana zraku a sluchu jsou povinné.
Během závodu platí pro účastníky zákaz požívání alkoholu, kouření pouze na vyhrazeném místě.

terče se nedostřelují! Jakýkoliv po té zasažený terč není započítán.
Terče, které byly zasaženy před povelem STOP a padají souběžně s kapitánem,
J S O U

UPOZORNĚNÍ:
Závodníci startují na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.
Taktéž odpovídají za jimi způsobenou škodu na majetku a újmu na zdraví.
Mimo určený prostor je zakázáno nosit zbraně nabité a jakkoliv s nimi manipulovat.
Přenášení revolverů pouze v holstrech.

Z A P O Č Í T Á N Y

Souboje dvojic budou probíhat systémem "Každý s každým".
Závady se neuznávají, jedná se o akční střelbu.
Po ukončení souboje střelci okamžitě vybijí zbraně směrem k terčům.
Předpokládá se zvládnutí bezpečné manipulace a ovládání zbraně,
závody nejsou místo pro výuku.
Střelci jsou povinni se seznámit s těmito propozicemi a to,že jim rozumí,

Občerstvení na střelnici bude v bufetu.

stvrdí svým podpisem do seznamu střelců.

Popis cesty: od Otrokovic přes Bělovský jez směr Kvasice.
Asi 1 km před Kvasicemi je po levé straně střelnice.
Bližší informace podá J. Gába tel. 603702563
Změna propozic vyhrazena.
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