Československá obec legionářská, jednota Ostrava 1
Vyhlašuje
X. ročník Střeleckého memoriálu a vzpomínkové akce Wolfram

PROPOZICE
Rozpis :
Organizátor – ČsOL, jednota Ostrava 1, MO ČR, ústředí ČsOL Praha
Místo – Střelnice CORRADO, ul.Cihelní 27, Ostrava 1
Termín – dne 21.6.2017
Čas – od 09.00 hodin do 13.00 hodin
Počet – max. 50 osob

Střelecký průkaz není nutný. Střílet může pouze osoba starší 15 let.

Pro koho je závod určen : studenti I. a II. ročníku Střední odborné školy ochrany
osob a majetku v Ostravě-Porubě, Lipaňské nám., č.890.

Kategorie :
I.
II.

Kategorie – studentky a studenti I. ročníku SOŠOOM
Kategorie – studentky a studenti II. ročníku SOŠOOM

Vyhodnocení :
V každé kategorii první tři nejlepší obdrží diplom a věcnou cenu. V případě
rovnosti bodů, bude následovat rozstřel.
Organizace střelecké soutěže :
Časová organizace
-

Registrace – 08.45- 09.00 hodin
Poučení – 09.00 – 09.15 hodin
Zahájení - 09.15 – 09.30 hodin
Průběh - 09.30 - 10.00 hodin - I.kategorie - pistole
10.00 – 10.30 hodin - II.kategorie - pistole
10.30 – 11.00 hodin - I.kategorie – puška
11.00- 11.30 hodin – II.kategorie- puška
- Vyhodnocení – 12.30 – 13.00 hodin
Časy jsou pouze orientační.

Střelecká disciplína
Pi malorážná, střelba na pevný terč z pistole malorážní, vzdálenost 10m, terč
nekrytě ležící figura s kruhy, střelba ve stoje, z místa, jedno nebo obou ruč.
Počet nábojů / 3+10 /, nástřel 3 náboje v čase 1 minuta, soutěž 10 nábojů
v čase 1 minuta.
Hodnocení 10 nejlepších zásahů / včetně nástřelu /, 3 nejhorší se nepočítají.
Překročení časového limitu 1 min. znamená odpočet nejlepšího zásahu za
každou ránu.
Puška malorážná, střelba na pevný terč z pušky malorážní, vzdálenost 25m,
terč nekrytě ležící figura s kruhy, střelba ve stoje s opěrou, z místa.
Počet nábojů / 3+10 /, nástřel 3 náboje v čase 1 minuta, soutěž 10 nábojů
v čase 1 minuta.
Hodnocení 10 nejlepších zásahů / včetně nástřelu /, 3 nejhorší se nepočítají.

Překročení časového limitu 1 min. znamená odpočet nejlepšího zásahu za
každou ránu.

Podrobnosti k soutěži:
Během závodů je zakázáno požití alkoholických nápojů a vlastních zbraní
včetně vlastního střeliva.
Každý závodník je povinen při odevzdání výsledků do sčítacího centra potvrdit
správnost dosažených výsledků pro vyloučení pozdějších protestů.
Každý závodník se účastní závodů na vlastní zodpovědnost a je povinen
dodržovat bezpečnostních předpisů, se kterými bude seznámen v rámci poučení
před začátkem závodů. Tyto propozice mohou být změněny za předpokladu, že
se změnami budou seznámeni závodníci v rámci řádného poučení o organizaci
soutěže a bezpečnosti při soutěži.
Občerstvení je možno zakoupit v baru střelnice Corrádo. V případě objednávky
oběda, je toto nutno sdělit při přihlášení k závodu.
Závodníci, kteří nestřílejí, mají možnost využití laserové střelnice bez poplatku.
Organizační zabezpečení:
Ředitel závodu : kpt.v.z. Jan Šimčík – předseda ČsOL, jednota Ostrava 1
Hlavní rozhodčí : Marcel Žurovec - střelnice Corrádo
Řídící střeleb : plk. v.v. František Mareš
Prezence : Jan Sobkuljak, Marie Juningerová

Pro závodníky je dále připravena vzpomínková akce – Po stopách paravýsadku
WOLFRAM. Jedná se o jednodenní výšlap z Morávky po naučné stezce, která
je věnována paravýsadku Wolfram, který v těchto místech seskočil v roce 1944
a prováděl bojovou činnost v Beskydech. Podrobnosti závodníkům budou
upřesněny během střeleckého závodu dne 21.6.2017.
…………………………………………………………………………………….

