PROPOZICE SOUTĚŽE
FARM ÁŘSKÁ .22 - 12. ročník

Datum konání: sobota

21. 6. 2014

Místo konání: střelnice Halda – Vinařice u Kladna - GPS Loc: 50°9'58.200"N, 14°4'44.858"E
Pořadatel: SSK DELTA Praha ve spolupráci se Společností westernových střelců
Ředitel soutěže:
Rozhodčí:
Účast:
Věkové kategorie:
Startovné:
Časový průběh:
Zbraně:

Střelivo:

Oblečení:

Hodnocení:
Odměny:
Stravování:
Zdravotní zajištění:
Pojištění:

Miloš Soukup - předseda SSK DELTA Praha – mobil +420 603 54 54 65
Na místě jmenovaní pražští členové SSK DELTA a SWS
Pro členy i nečleny SSK 0027 DELTA Praha a SWS (vč. mladistvých).
A) dospělí
B) mladiství
dospělí (ročník 1995 a starší)
120,- Kč
mladiství (ročník 1994 a mladší)
70,- Kč
8:15-9:15 prezentace vč. kontroly zbraní, 9:20 zahájení závodů, 16:00 ukončení závodů.
Lehké opakovací pušky ráže .22 s otevřenými mířidly, systému Winchester apod., jejichž systém
závěru byl užíván už v r. 1895. Z českých zbraní lze použít malorážky ČZ 451 a ČZ 452, nikoliv ČZ
455 a ČZ 456. Pořadatel zajišťuje tyto malorážky v počtu 5 ks k zapůjčení. Vypůjčitel je povinen
dodržovat bezpečnost, zbraň nepoškodit. Kdo si přiveze vlastní zbraň, musí při prezentaci předložit
Zbrojní průkaz a Průkaz zbraně a pokud ji zapůjčí, musí být majitel přítomný v bezpečném dohledu
od střelce.
Náboje s okrajovým zápalem s olověnou, neupravenou střelou ráže. 22.
Závodníci, kteří nebudou mít k dispozici své střelivo, si při prezentaci předplatí 45 ks nábojů .22 LR
Lapua Magazine na osobu (za současnou nákupní cenu, tj. 80 Kč). Náboje obdrží u rozhodčích
jednotlivých stage (úloh) po předložení stvrzenky.
Dobové, odpovídající stylu na venkově středozápadu USA koncem 19. století, kdy se nenosily
tenisky a čepice basebolky. Klobouky à la western, které výborně chrání před slunečním svitem proti
spálení i při střelbě, lze za cca 90 Kč zakoupit na vietnamských tržnicích.
V závěru soutěže budou v tomto stylu nejlépe oblečení závodníci obdrží také diplom.
Viz popisy jednotlivých disciplín.
Střelci na prvních třech místech v každé kategorii a v každé hodnocené disciplíně č. 1 až 3, obdrží
diplom a drobnou věcnou cenu.
V jídelně střelnice (výběr ze 3 teplých jídel, točené nealko, točená Kofola, cukrovinky, káva, čaj)
První pomoc na místě, ostatní Pohotovostní služba Kladno
Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti za škody.

K historii: Malorážky ráže .22 na střelivo s okrajovým zápalem se na americkém Západě používaly už od 80. let 19. století.
Tyto zbraně měli obyčejní farmáři, kteří se potřebovali bránit proti škůdcům jejich polí. Škůdců bylo dost, a proto i farmáři
trénovali střelbu a pořádali soutěže jako je ta dnešní. Přitom se na americkém Západě již před začátkem 20. století
používaly nejenom opakovačky typu Lever Action či „pumpičky“, ale i evropské opakovačky systému Mauser, Mannlicher.
Bezpečnostní zásady:
1.) Každý účastník soutěže se pohybuje po střelnici a v jejím okolí na vlastní nebezpečí, je povinen dbát pokynů
vedoucího střelnice a pořadatelů, je osobně zodpovědný za způsobenou škodu na zařízení střelnice či za újmu na
zdraví způsobenou sobě, či jinému účastníkovi soutěže.
2.) V závodě startuje každý závodník rovněž na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat všechny zásady bezpečného
zacházení se zbraněmi, a to zejména:
- povinně nosit zbraně po střelnici až na stanoviště v pouzdrech a nabíjet je až na povel rozhodčího,
- je zakázáno jakkoliv manipulovat se zbraněmi mimo střelecká stanoviště (pro případné čištění či opravy zbraní bude
po dohodě s vedoucím střelnice vyhrazen bezpečnostní prostor).
3.) Ochrana zraku a sluchu závodníka i osob v jeho blízkosti je při střelbě se doporučuje.
4.) Po dobu soutěže je zakázáno pít alkoholické nápoje a na střeleckých stanovištích je zakázáno kouření.
5.) Zaplacením startovného každý závodník stvrzuje, že zná a bude dodržovat pravidla a bezpečnostní zásady soutěže, a
že následně v případě jejich porušení může být v disciplíně diskvalifikován, a v případě hrubého porušení může být ze
soutěže vyloučen, jeho dosažené výsledky anulovány a případně i vykázán z prostoru střelnice.
6.) U mladistvých závodníků ručí za dodržování předchozích článků i jejich doprovod ve smyslu Zákona o zbraních, který
musí být přítomen při startu závodníka na bezpečném místě střeleckého stanoviště.

Pravidla a hodnocení jednotlivých disciplín
U všech tří následujících stage (úloh), kde se střílí po 15ti ranách z pušky, bude přímá bezpečnost zajištěna takto:
Střelci si na střeleckém stanovišti za dozoru rozhodčích naplní zásobníky všemi 15ti náboji. Zásobníky pušek typu
Winchester je pojmou všechny, pro pušky ČZ 451 a ČZ 452 budou k dispozici 2 zásobníky (desetihranný a pětiranný). Na
rozdíl od sportovní střelby je při westernové střelbě střelec připraven na povel „Start“ se zavřeným závěrem, avšak rozhodčí
i střelec se přesvědčí, že při nabíjení zásobníků nedošlo k zasunutí náboje do komory (u pušek ČZ bude zasazen zásobník
do zásobníkové šachty). Natažení závěru a zasunutí náboje do komory, může střelec provést až po povelu „Start!“. Po
ukončení střelby musí střelec odložit pušku s otevřeným závěrem (výstražné praporky se ve westernu nepoužívají). Při
střelbě na kovové terče musí mít střelec i rozhodčí ochranné brýle.
1)

2)

3)

ZAJÍCI V ZELÍ – Motto: Farmář likviduje zajíce v poli zelí – akční mířená střelba z pušky.
Střelnice Počet střelišť Vzdálenost střelby
Terč
Poloha
Čas střelby Počet ran
100 m
1
22 – 45 m
papírový vkleče či vstoje
měřený
15
Terče: 3 siluety zajíců bez bodovacích kruhů + 1 silueta zajíce s bodovacími kruhy
Postup: Závodník na stanovišti nabije do zásobníku/-ů 15 nábojů a v jím zvolené poloze podrží pušku u boku s hlavní
směřující k terči. Na povel „Start“ natáhne pušku, zalící a střílí na každého zajíce bez bodovacích kruhů 4 rány a na
zajíce s bodovacími kruhy pouze 3 rány. Proto pozor na taktiku a počítání ran.
Hodnocení: Rozhoduje počet dobrých zásahů a při stejném počtu celkový čas. V případě shody počtu dobrých zásahů
i času, rozhoduje celková hodnota zásahů v terči zajíce s bodovanými kruhy.
VELKÝ LOV – Motto: Je třeba opatřit maso, ale odstranit i predátory – mířená střelba z pušky.
Střelnice Počet střelišť Vzdálenost střelby
Terč
Poloha
Čas střelby
Počet ran
100 m
2
20, 25, 30 m
papírový vkleče či vstoje max. 5 minut
15
Terče: siluety zvěře s bodovacími poli
Postup: Závodník na stanovišti nabije do zásobníku/-ů 15 nábojů a v jím zvolené poloze podrží pušku u boku s hlavní
směřující k terči. Na povel „Start“ natáhne pušku, zalící a střílí na každý terč pouze 5 ran.
Hodnocení: Rozhoduje součet bodů ze všech tří terčů. V případě většího počtu zásahů v terči než 5 se nejlepší škrtá.
V případě bodové shody rozhoduje počet bodů v nejvzdálenějším terči a pak případně v bližších.
ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ – Motto: Lovecká soutěž na siluety – akční střelba z pušky.
Střelnice Počet střelišť Vzdálenost střelby
Terč
Poloha Čas střelby Počet ran
50 m
1
25 – 35 m
kovový vkleče
měřený
15
Terče: 15 ks různých kovových padacích siluet zvířátek
Postup: Závodník na stanovišti nabije do zásobníku/-ů 15 nábojů a v jím zvolené poloze podrží pušku u boku s hlavní
směřující k terči. Na povel „Start“ natáhne pušku, zalící a střílí postupně 15 ran s cílem zasáhnout všechny siluety.
Zásahem je i viditelné posunutí (se slyšitelným cinknutím).
Hodnocení: O pořadí rozhoduje počet zasažených terčů a při shodě čas.

„POSLEDNÍ VÝSTŘEL SEZÓNY 2013/2014 SSK DELTA“ (uzavřená soutěž jen pro SSK DELTA Praha)
Tradiční soutěž pro členy SSK DELTA (a jejich rodiče) jednou ranou z revolveru na malovaný terč.
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy těchto propozic podle aktuálních podmínek v době konání soutěže (hlavně
v pořadí závodů), přičemž dodrží smysl jednotlivých disciplín.
X)

V Praze dne 28. 5. 2014

Miloš Soukup, ředitel soutěže, v.r.

Popis cesty na střelnici:
Od Prahy po silnici č. 7 (směr Slaný), odbočit na silnici č. 551 okolo Lidic do Kladna, ve středu Kladna se napojit na silnici č.
30 směrem na Švermov, za železničním přejezdem těsně před Švermovem odbočit vlevo na Libušín (pozor, je tam teď
označení slepé ulice, ale před stopkou lze odbočit vpravo a pak vlevo), po cca 2 km na křižovatce pokračovat stále na
Libušín (neodbočit na Vinařice!) a teprve po cca 1 km na další křižovatce již nepokračovat na Libušín, ale jet cca 100 m
směrem na Třebichovice, kde za osamoceným stavením je vpravo odbočka po lesní cestě do kopce ke střelnici.

