TAKTICKÁ SOUTĚŽ
V ODSTŘELOVAČSKÝCH DISCIPLÍNÁCH

IWATC

BZENEC
23. – 24. listopadu 2018

Partneři:

VTÚ:
JK NÁSTROJE:
KINETIC:
IWATC:

Vojenský technický ústav
Pětiosé CNC obrábění, výroba přesných montáží
výroba taktických plátěných doplňků pro odstřelovače,
sportovní střelce a lovce
International Weapons and Tactics Centre

PROPOZICE
Místo soutěže:
GPS pozice:
Termín soutěže:
Čas zahájení:
Časy střeleb:

střelnice VTU Bzenec
48°57'23.118"N
17°16'43.592"E
23. – 24. listopadu 2018
23. 11. 2018 v 15,00 hodin – nástup, poučení, zahájení
23. 11. 2018:
15,30 - 19,00 hod.
24. 11. 2018:
08,30 – 12,00 hod.

Registrace:
Počet nábojů:
Startovné:
Registrace:

23. 11. 2018 do 14,00hod.
60 ks do soutěže + libovolný počet na nástřel
600,- Kč / 24,- EU
vyplněním přihlášky do 18. listopadu 2018
a zasláním na internetovou adresu: competition@post.cz
dotazy: +420 608 965 849.
po zaplacení poplatku 500 Kč
jednotlivci
je povolen dálkoměr, pozorovací dalekohled, trojnožka pro střelbu
s oporou a další střelecké pomůcky,…
všichni na vlastní nebezpečí, za škody na osobním materiálu
zodpovídá každý soutěžící sám.
střelba bude provedena na vzdálenosti do 800m
polohy vleže, v kleče, ve stoje, nestandardní polohy, střelba pod
úhlem, střelba na pohyblivé cíle, taktická střelba
bude součástí závodu.

Protesty:
Kategorie:
Vybavení:
Pojištění:
Střelba:
Podmínky:
Nástřel:

Hodnocení a ceny:
• hodnoceny jsou první tři místa v jednotlivcích
• poháry a diplomy

Podmínky:
• disciplíny se soutěžící dozví až na palebné čáře (reálná situace)
• Je povolena ráže do.338LM (pokud nemusíte, neberte ji  !!!
• Je zakázáno použití svítící a průbojné munice
• Střelba bude provedena za jakéhokoli počasí.
• Výstroj a výzbroj má soutěžící po celou dobu závodů u sebe.
• Soutěžící během závodu smí mít u sebe pouze stanovený počet nábojů
• Každý soutěžící plně zodpovídá za svou zbraň, munici a výstroj. Pokud nastane
jakákoli závada, kterou soutěžící neodstraní v časovém limitu soutěžní disciplíny
– NESPLNIL soutěžní úkol a nebude hodnocen.
• Střelba bude provedena z nestandardních poloh
• Soutěžící startují na vlastní nebezpečí.
• Pořadatel má právo na změnu terčů v případě změny povětrnostních podmínek
v době konání závodů

Bezpečnostní opatření:
 na palebné čáře se soutěžící budou řídit pokyny rozhodčího.
 střelba do terče jiného, než vlastního nebo mimo terč za účelem „ověření
nástřelu“ bude trestáno okamžitou diskvalifikací bez nároku vrácení
registračního poplatku.
 během závodu, po vydání pokynů ke střelbě, rozhodčí mohou provést
namátkovou kontrolu zbraní a počet nábojů v zásobníku.
 V případě většího počtu zásahů v terči, než je stanoven, bude odečtena nejlepší
rána.
 Jakákoliv manipulace mimo palebnou čáru a vymezený prostor je zakázána!

Systém střelby:
 Příchod na palebné stanoviště na povel řídícího střelby nebo rozhodčího
 Příprava se zbraní na povel řídícího střelby nebo rozhodčího
 Střílející nesmí opustit palebné stanoviště dříve, než bude jeho zbraň
zkontrolována, nesmí odejít ze stanoviště během střelby nebo během přípravy
na další disciplínu.

REGISTRACE
NA TAKTICKÉ ZÁVODY
V ODSTŘELOVAČSKÝCH DISCIPLÍNÁCH
BZENEC
23. – 24. listopadu 2018

STŘELEC
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
RÁŽE ZBRANĚ:
KONTAKT:

