SPOLEK WESTERNOVÉ STRELBY
OTROKOVICE

Souboj v pekle
"Guncenter 2020“
13.ročník
Druh soutěže:
Pořadatel:
Datum konání:
Počet situací:

SWS Otrokovice a SSK WESTERN Otrokovice
sobota 29. 2. 2020 od 13.45 hod. na střelnici GUNCENTER
1 střelecká situace (obdoba TOP16) střelec bude mít po jednom náboji v
revolverech, 2 náboje v pušce a 2 + náboje do brokovnice v opasku.
Organizační výbor: ředitel soutěže: Josef Gába
předseda hodnotící komise: Josef Vaculík
hospodář soutěže: Marian Lukačovič
přísedící hodnotící komise: zástupce soutěžících
soudce: Jaroslav Hradil
Hodnocení:
souboj bude probíhat systémem každý s každým, vítěz si připisuje jeden bod.
Konečné pořadi určí počet nazbíraných bodů, v případě rovnosti rozhoduje
vzájemný souboj.
Výsledky:
do 30 minut po dostřílení
Zbraně:
vlastní, originály do roku 1896 a jejích repliky s otevřenými mířidly,zbrojní
průkazy a průkazy zbraní sebou
(2x SA revolver, 1x LA/SA opakovací kulovnice, 1x brokovnice).
Střelivo:
pouze olověné střely, bezdymný prach, minimální počet nábojů pro revolver 50ks,
pro pušku 50 ks, pro brokovnici 50ks. Doporučujeme vzít dvojnásobek.
Organizační přísp.: 300,- Kč, účastník předchozího campu 250,-Kč
Protesty:
písemnou formou s vkladem 250,- Kč do 15 minut po zveřejnění výsledkové
listiny. V případě oprávněného protestu bude vklad vrácen.
Zdravotní zajištění: zabezpečení odvozu na pohotovostní službu polikliniky Kroměříž nebo
Otrokovice
Časový rozvrh:
od 13:45 do 14:00 hod. prezentace, kontrola zbraní a příslušných dokladů, 14:00
hod. zahájení .
Losování:
pořadí bude stanoveno dle přihlášek na startovní listině.
Ceny:
1. - 3. místo medaile, diplom, věcné ceny dle možnosti pořadatelů
Účast v soutěži:
na vlastní náklady. Účastník zodpovídá za případnou jím způsobenou škodu na
zdraví a majetku.
Ochrana zraku povinná, sluchu doporučená.
Hlavní sponzoři:
MÚ Otrokovice, Continental Barum, drobní přispěvatelé.
Popis cesty:
přes hlavní bránu TOMA Otrokovice, první odbočka doprava k budově BC
LOGISTICS s.r.o., z jižní strany je vchod na střelnici.
Přihlášky:
Prosím přihlaste se na stránkách AWS, kapacita je omezena na 18 střelců!
p. Josef Gába
p. Marian Lukačovič
tel. 603 702 563
tel. 602 506 978
email: josef.gaba@centrum.cz
email: guns@bcl.cz
Změna propozic vyhrazena.

