STŘELNICE LIŠOV 9. 4. 2022 od 9:00 hodin pořádá střeleckou soutěž

BITVA O BASTOGNE (BASTOŇ)

Propozice závodu
Vybavení střelců – závodníků:
1. POVINNÁ uniforma II. světové války (nebo čs prvorepublikové armády)
2. Zbraně
• puška opakovací, samonabíjecí, armád bojujících v II. světové válce nebo puška vzor 24
• nelze použít zbraně neutrálních států jako Švédsko, Švýcarsko!
• bodák, řemen na zbraň, sumky na náboje, opasek
• revolver nebo pistole s pouzdrem II. světová válka, nebo její ekvivalent poválečné výroby
konstrukčně shodný např. Walther P1, PPK, nebo TT – Srbsko, Čína, Colt 1911 – Norinko,
popřípadě lze použít zbraně z meziválečného období 1919-39
O připuštění zbraní do závodu rozhoduje pořadatel, v případě nejasností volat
na tel. 607 625 969. Zbraně lze mezi závodníky vzájemně zapůjčit, pořadatel
může půjčit pušku Mosin s bodákem a pistoli TT.
Hlavní závod bude v jednotlivcích v disciplínách A, B, C.
Dále se uskuteční soutěž tříčlenných družstev (možno sestavit i na místě), kde se budou
sčítat výsledky každého člena družstva v disciplíně A, B, C.
Střelecké disciplíny
Disciplína A – likvidace kulometného hnízda
- puška opakovací, samonabíjecí II. světová válka
- střílet se bude vleže, bez bodáku, na dva terče ve vzdálenosti 100 metrů, 2x5 ran,
v čase 10 minut
Disciplína B – odražení náhlého útoku
- puška opakovací, samonabíjecí II. SV a pistole nebo revolver II. SV
- střelba bude probíhat vkleče a ve stoje z pušky na vzdálenost 50 metrů, 2x5 ran
- po dostřílení z pušky bude následovat střelba z pistole nebo revolveru ve stoje na
vzdálenost 25 metrů, 2x6 ran, to vše v čase 10 minut (při střelbě z pušky bude pistole
nebo revolver v pouzdře na opasku)
Disciplína C – poloviční silueta – pistole nebo revolver II. SV
- střílet se bude 2x6 ran na vzdálenost 20 metrů, v čase 10 minut
- náboje budou ve dvou zásobnících s přebitím v průběhu střelby
Výsledky těchto třech disciplín se budou započítávat do pořadí družstev i
jednotlivců.
Doplňková disciplína D – likvidace nepřátelského velitele
- puška opakovací, samonabíjecí s optikou II. SV
- střílet se bude 5 ran vleže s oporou na vzdálenost 100 metrů, v čase 10 minut
- optika může být poválečná ale konstrukčně shodná s optikou II. SV.
Doplňková disciplína E – boj ve městě – samonabíjecí puška, samopal II. SV,
- střelba ve stoje na 30 metrů, 20 ran na různé terče v čase 5 minut

Ve všech disciplínách nelze použít dalekohled na kontrolu zásahu. V případě zájmu o
přihlášení do soutěže družstev, případně dalších informací volejte na tel. 607 625 969,
nebo pište na e-mail: jachva@volny.cz. Startovné je 100,- Kč za disciplínu.
Vítězové v disciplínách A, B, C, a D obdrží od pořadatele SSK Lišov medaili “Zlatý lišovský
střelecký kříž”. Občerstvení zajištěno na místě a podávat se budou belgické speciality.

