Střelecký klub ARNIKA Tachov
pořádá soutěž v kovbojské akční střelbě

„ Tachovský western“
Sobota 27. 4. 2019
Střelnice SSK Arnika Tachov

Ředitel závodu:

Stanislav Šedivec, „Shadows“

Hlavní rozhodčí:

Josef Kočí, „Kid“

Rozhodčí stanovišť:

jmenováni pořadatelem

Prezentace:

8,00 až 8,45 hodin

Účastníci:

členové i nečlenové AWS, držitelé
zbrojních průkazů

příspěvek na krytí nákladů:

250,- Kč (10 Euro)

Oblečení a vybavení:

pouze stylové

Pravidla soutěže:

pravidla AWS a SASS

Zbraně a střelivo:

dle pravidel SASS

Zdravotní zabezpečení:

zajištěno pořadatelem

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Občerstvení:

zajištěno po celou dobu soutěže

Hlavní závod:
9 stage podle přiložených nákresů
Katgorie dle AWS:

otevření kategorie jen při účasti 3 střelců,

jinak bude střelec zařazen do kategorie Cowboy.

Počet nábojů (hlavní závod):

revolver

90 ks

puška

90 ks

brokovnice 36 ks
Vedlejší disciplína: souboj dvojic (1 puška, 1 revolver), o zařazení
souboje rozhodne ředitel závodu.

Bezpečnost
Každý účastník závodu (i divák) se pohybuje po střelnici a jejím
okolí na vlastní nebezpečí, je povinen dbát pokynů správce
střelnice, rozhodčích a pořadatelů, je osobně zodpovědný za jím
způsobenou škodu na zařízení střelnice nebo za újmu na zdraví
způsobenou sobě, jinému účastníkovi závodu či jiné osobě.
V závodě startuje každý účastník na vlastní nebezpečí a je
povinen dodržovat zásady bezpečného zacházení se zbraněmi:

- nosit zbraně mimo střelecké stanoviště v bezpečnostní
poloze (revolvery v holstrech, pušky tak, aby ústí zbraně bylo
výš než ramena střelce) zásadně nenabité.
- nosit na očích ochranné brýle v prostoru střelnice
- nabíjet zbraně na určených stanovištích
- nekouřit na střeleckých stanovištích a u nabíjecích stolků
- nepoužívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před a
během závodu.

Zaplacením startovného každý závodník stvrzuje, že zná pravidla
závodu a zásady bezpečného zacházení se zbraněmi a že je bude
bezpodmínečně dodržovat. V případě jejich porušení může být
diskvalifikován ze stanoviště, celého závodu, popřípadě vykázán
ze střelnice.

Dotazy na telefoním čísle 776739666 - (Kid)

Ředitel soutěže: Stanislav Šedivec – Shadows

