Bay 14
Pistol/Pistole 5+5+5+5, Rifle/Puška 6, Shotgun/Brokovnice 4+
Startovní pozice: Střelec začíná na pozici 1, ruce podél těla, brokovnice je na trezoru, puška je
na pozici 2, pistole je v holstru.
Postup: Po pípnutí střílí 4 brokové terče „S“. Bezpečně odloží brokovnici, a z poz.2 střílí tři
puškové terče „R“ stylem Double Taps, bezpečně odloží pušku a pistolí střílí na terč „P“ deset
ran. Přemístí se na poz. 3 a pistolí střílí na terč „P“ deset ran.
Starting position: Start at position 1 with hands along your sides, shotgun is on the safe at
pos.1, pistol, holstered.
Procedure: After the BEEP, with shotgun, engage 4 shotgun targets “S“. Make shotgun safe,
from pos. 2, with rifle, engage the targets „R“ in Double Taps. Make rifle safe and with pistol,
engage the target „P“ with 10 rounds. Move to position 3 and with pistol, engage the target
„P“ with 10 rounds.

Bay 15.
Pistol 5+5+5, Rifle 10, Shotgun 4+
Startovní pozice: Střelec začíná na pozici 1, ruce podél těla, puška je na poz. 1, brokovnice
leží na druhém konci vozu, pistole je v holstru.
Postup: Po pípnutí střelec střílí pistolí 10 ran na terče „P“, každý musí být zasažen min. 3x,
bezpečně odloží pistoli, a puškou střílí terče „R“ min. 3 rány do každého terče, bezpečně
odloží pušku, z druhé strany vozu vezme brokovnici, přemístí se na poz. 2, a střílí tři
brokové terče a letící plechovku, libovolně. Brokovnici bezpečně odloží zpět na konec vozu,
přemístí se na poz.1 a pistolí střílí terče „P“ Nevada Sweep.
Starting position: Start at position 1 with hands along your sides, rifle at pos. 1, shotgun on
the other side of the wagon, pistol, holstered.
Procedure: After the BEEP, egage three pistol targets „P“ with 10 rounds, each target must
be hit at least three times. Make pistol safe and with rifle, engage the targets „R“ each target
must be hit at least three times, make rifle safe, pick up shotgun from the other side of the
wagon, move to position 3, and engage three targets „S“ and a flying can in any order. Make
shotgun safe at the other side of the wagon, move to pos.1 and with pistol, engage the
targets „P“ in a Nevada Sweep.

Bay 16
Pistol/Pistole 5+5+5+5, Rifle/Puška 9, Shotgun/Brokovnice 2+
Startovní pozice: Střelec začíná na pozici 1, puška v obou rukách, brokovnice na poz. 3,
pistole v holstru.
Postup: Po pípnutí začíná střelec puškou, a střílí terče „P+R“ – stylem 1-2-3-2-1. Přemístí se
na poz. 2, bezpečně odloží pušku a pistolí střílí 10 ran na terče „P+R“ každý terč musí být
zasažen aspoň 2x. Bezpečně odloží pistoli, přemístí se na poz.3 a brokovnicí střílí terče „S“.
Bezbečně odloží brokovnici, přemístí se na poz.2 a pistolí střílí 10 ran na terče „P+R“, každý
terč musí být zasažen aspoň 2x.
Starting position: Start at position 1 with rifle in both hands, shotgun at pos. 3, pistol,
holstered.
Procedure: After the BEEP, engage the targets „R+P“ in a style 1-2-3-2-1. Move to pos.2,
make rifle safe, with pistol, engage the targets „P+R“ with 10 rounds, each target must be hit
twice. Make pistol safe, move to position 3 , with shotgun, engage the targets „S“, make
shotgun safe, move to position 2 and with pistol, engage the targets „P+R“, each target
must be hit twice.

Bay 17
Pistol/Pistole 5+5+5 , Rifle/Puška 8 , Shotgun/Brokovnice 6+
Startovní pozice: Střelec stojí na pozici 1 s puškou v obou rukách, brokovnice je na poz. 2,
pistole v holstru.
Postup: Po pípnutí, střílí střelec puškou terče „R+P“ stylem 2-1-2-1-2, přesune se na poz.2,
odloží bezpečně pušku, a brokovnicí střílí tři brokové terče „S“, s brokovnicí se přemístí na
poz. 3 a střílí 3 brokové terče „S“. Bezpečně odloží brokovnici a opět z pozice 3, střílí pistolí
5 ran na pět terčů „P+R“, libovolně. Stage ukončí z poz. 4 pistolí na terče „P+R“ stylem
Double taps.
Starting position: Start at position 1 with rifle in both hands, shotgun at position 2, pistol
holstered.
Procedure: After the BEEP, engage the targets „P+R“ in a style 2-1-2-1-2, move to pos. 2,
make rifle safe, and engage three shotgun targets „S“, with shotgun move to pos.3, engage
three shotgun targets „S“, make shotgun safe, again from pos. 3, with pistol, engage the
targets „P+R“, 5 rounds to 5 targets, any order, move to pos.4 and with pistol, engage the
targets „P+R“,in Double Taps.

– SVĚTOVÝ REKORD LEAD DISPENCERA

Pistol targets/revolverové terče - 16"(40cm), distance/vzdálenost - 7yards(6,4m).
Rifle targets/puškové terče - 16"(40cm), distance/vzdálenost- 18 yards(16,5m).
Shotgun knockdowns targent/popry, dictance/vzdálenost 10 yards(9,15m).

8.8.2013

WORLD RECORD BY SWEEPS IS 13,14 s
WORLD RECORD BY DOUBLE TAPS IS 12,81 s
You can try to brake them both – You will be on YOU TUBE
Zkus rekordy zlepšit – budeš na YOU TUBE

9.8.2013
Týmový závod
One team has two shooters
You can build two teams

Jeden tým má dva střelce
Můžeš postavit dva týmy

-

10.8.2013

Evrybody can shoot/účastnit se mohou všichni
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………..more on briefing…………více na brífinku…………

SHOOTER'S SCORESHEET
Was the stage good
or bad?
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Jak se zadařilo?

