
VELKÁ CENA

IV. ROČNÍK

DISCIPLÍNA:

ZBRANĚ:

STARTOVNÉ:

KATEGORIE:

PŘIHLÁŠENÍ:

CENY:

ČAS. HARMONOGRAM:

TERMÍN KONÁNÍ: Sobota 5. 5. 2018

CHARAKTERISTIKA:

ORGANIZÁTOR:

MÍSTO KONÁNÍ:

Soutěž jednotlivců v mířené střelbě z pistole

Top-ArmyShop ve spolupráci s SSK Semily

Střelnice SSK Semily, Pod Vartou 50, Semily

VP 5 + 30 na terč 135 P        , vzdálenost 25 metrů

Vlastní pistole nebo revolver ráže 6.35 - .45 

100,- Kč

Jednotná

Vítěz závodu obdrží titul „vítěz Top-Army Shop“ a hodnotnou cenu. 
Závodníci na dalších předních místech obdrží diplomy a věcné ceny

08:00 – 09:00 příjezd prvních závodníků a prezentace

09:00 – zahájení soutěže a začátek první směny

09:30 – prezentace dalších závodníků a nástup dalších směn

16:00 – předpokládané ukončení soutěže a vyhlášení

Pro účast v soutěži je nutné předchozí přihlášení meilem na 
ssksemily@seznam.cz nebo telefonicky na č. 607591160 (p. Medek) do 
1. 5. 2018. Bez předchozího přihlášení je účast v soutěži bez záruky. 
Počet závodníků je omezen.



ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:

Sbor rozhodčích a správce střelnice budou delegováni před závodem při nástupu.

Čas nástřelu 5 ti ran je 3 minuty. Samotná soutěžní položka 30 ti ran pak bude střílena v čase  
20 minut (terč 15 ran / 10 minut - výměna terčů a znovu terč 15 ran / 10 minut) 

Provedení střelby jednoruč nebo obouruč.

Pro pozorování zásahů jsou povoleny vlastní dalekohledy, závodník nepůjde k terčům.

Jedna soutěžní směna bude obsazena 10 až 15 ti závodníky.

Závodník je povinen řídit se provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnost při střelbě a řídit se 
pokyny rozhodčích. Zdržet se požívání alkoholických nápojů před a během střelby.

Nutné doklady – ZP a průkaz zbraně.

V případě stejného nástřelu na medailových pozicích bude proveden rozstřel 5 ti ranými položkami 
do rozhodnutí. V případě shodného nástřelu v umístění od 4 do 10 místa rozhoduje zásah nejblíže ke 
středu terče.

Součástí akce bude prezentace sortimentu firem Top-ArmyShop, pivovaru Rohozce a Army Arms 
Liberec.

Občerstvení zajištěno v bohaté míře na střelnici.

Informace: p. Medek - 607 591 160, více na www.ssksemily.cz


