MORAVSKÝ STEEL CHALLENGE CUP
5. KOLOVÁ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ VE STŘELBĚ NA KOVOVÉ TERČE
Datum konání:

1. kolo
25. 3. 2018
2. kolo
8. 4. 2018
3. kolo
22. 4. 2018
4. kolo
6. 5. 2018
5. kolo
20. 5. 2018 - finále
Prezentace od 7:30 hod., začátek závodu 8:00hod.

Pořadatel a organizátor soutěže:

MSSS

Místo konání:

střelnice KVZ Kroměříž – Těšnovice 142, GPS: 49.2675439N, 17.4102272E

Organizační tým:

ředitel soutěže:
Antonín Kopečný
hlavní rozhodčí:
Ivo Trojanec
Ostatní členové organizačního týmu budou upřesnění v místě konání.

Soutěžní divize podle pravidel IPSC:
 OPEN
 STANDARD
 PRODUCTION
 CLASSIC (možno použít pistoli od ráže .40SW, max.8 nábojů ve zbrani)
 REVOLVER
 RIFLE (od ráže 7,65mm, je možno použít pistolovou konverzi a neomezená
mířidla, není však možno použít útočné pušky!)
Podrobný popis nejdete v pravidlech Steel Challenge v příloze těchto propozic
Soutěžní kategorie:




Startovné:

LADY
REGULAR
SENIOR (od 50 let)
SUPER SENIOR (od 60 let)

divize PISTOLE : 300Kč (je možno se účastnit ve dvou divizích)
divize RIFLE:
150Kč

Odměny: první tři závodníci z každé kategorie budou odměněni sportovními cenami na konci 5. kola, věcné ceny
budou vylosovány formou tomboly mezi kvalifikované soutěžící.
Do celkového hodnocení se započítávají nejlepší 3 výsledky z 1. až 4. kola + výsledek z finále.
Organizační ustanovení:
 všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy podle místního provozního řádu
 účastníci soutěže jsou povinni si v průběhu závodu chránit sluch a zrak, nesmí nabíjet do zbraně střelivo
bez pokynu rozhodčího a manipulovat se zbraní mimo palebnou čáru
 soutěžící se účastní soutěže na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí
 není povoleno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a střelivo s ocelovým jádrem, které zjevně
poškozuje terče nebo jejich upevňovací konstrukci
 nezbytným vybavením závodníka jsou nejméně 3 zásobníky, opasek a pouzdro na zbraň, které musí zakrývat
lučík zbraně
 zúčastnit se mohou všichni zájemci o sportovní střelbu, bez rozdílu klubové nebo svazové příslušnosti,
pouze však držitelé zbrojního průkazu skupin B, D nebo E
 pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě nezbytně nutném
Přihlášky: z důvodu organizační náročnosti žádáme soutěžící, aby se závazně přihlásili do soutěže přes email:
kopan@seznam.cz. , další info na tel: 606420100 .

STEEL CHALLENGE
I.stage
SMOKE & HOPE

II.stage
ROUNDABOUT

III.stage
PENDULUM

IV.stage
FIVE TO GO

STEEL CHALLENGE
Závodníci se mohou účastnit v těchto divizích: Open, Standard, Production, Classic (je
možno použít i pistoli nevycházející z konstrukce 1911, od ráže .40SW, s nabitím max. 8
náboji ve zbrani), Revolver a Rifle (od ráže 7,65mm, je možno použít pistolovou konverzi a
neomezená mířidla, není možno použít útočné pušky!).
Každý závodník může startovat v max. dvou libovolných pistolových divizích a pušce,
vyhodnocen bude v každé divizi nezávisle.
Minimální počet nábojů je 100, povinným vybavením závodníka je ochrana sluchu, zraku,
pouzdro na zbraň kryjící lučík a dostatečný počet zásobníků, doporučeny jsou min. 3ks.
Popis soutěže
Tento typ střelecké soutěže obsahuje čtyři stage, každá se střílí v pěti opakováních. Každá
situace má vždy pět gongů (plate). Čtyři plate jsou standardní a označeny bílou barvou, pátý
je určen a označen červenou barvou jako Stop plate. Každý plate musí být zasažen alespoň
jednou a to vždy dříve než Stop plate. Měření času začíná po signálu timeru a končí zásahem
Stop plate. Závodník může vystřelit v dané stage libovolný počet ran, max. doba opakování
je však 30s!
V průběhu následujících soutěžních kol se mohou měnit stage v rozsahu danými pravidly
Steel Challenge.
Popis provedení
Startovní pozice je vestoje na určeném místě, ruce zdvižené, zápěstí nad úrovní ramen obě
zezadu zřetelně viditelné, v divizi Rifle je puška držena v ponosu a skloněna k zemi v úhlu
45° směrem k terčům. Zbraň se zasunutým zásobníkem je nabitá a uložená v pouzdře, je-li
vybavená pojistkou, tak musí být zajištěna nebo podle vůle závodníka je uložena nenabitá v
pouzdře se zasunutým zásobníkem.
Mezi jednotlivými opakováními dané stage se závodník připraví na další opakování, je-li
potřeba přebije a na znamení své připravenosti zaujme předepsanou startovní pozici. Počet
opakování dané stage je 5x.
Závodník je povinen mít u sebe dostatek zásobníků a nábojů, tak aby nenarušoval chod
soutěže.
Hodnocení:
Dosažený čas je Váš výsledek. Výsledek stage je dán součtem časů všech stringů
(opakování) vyjma jednoho nejhoršího (nejdelšího) času. Celkový výsledek závodu je určen
součtem sumy časů všech stagí. Maximální čas opakování je 30 sekund, bez ohledu na
případný počet miss (nezasažení plate) a penalizací. Miss standardního plate znamená
prodloužení času opakování o 3 sekundy. Pokud závodník nezasáhne Stop plate, obdrží
maximální čas opakování (30 s). Penalizace bude dále udělena v případech předčasného
startu nebo porušením stanoveného postupu, každá penalizace prodlužuje výsledný čas o 3
sekundy.

Extra stage „KOLOTOČ“
Do soutěže je zařazena nepovinná extra stage KOLOTOČ. Závodníci si zde můžou
vyzkoušet svůj postřeh a střeleckou koordinaci na rotujících 8 gongů.
Tato stage je určena pouze pro pistole nebo revolvery a každý soutěžící si ji může střelit jen
jednou za kolo.
Popis provedení:
Startovní pozice je stejná jako u Steel Challenge, tj. vestoje na určeném místě, ruce zdvižené,
zápěstí nad úrovní ramen obě zezadu zřetelně viditelné. Po signálu timeru závodník tasí a
začne střílet, měření času se ukončí po posledním zásahu gongu. Počet nábojů neomezen,
doba střelby do 30s.
Video náhled zde: https://www.youtube.com/watch?v=XEnNSWHOVHg
Hodnocení:
Dosažený čas zasažení (shození) všech gongů, je Váš výsledek. Do celkového hodnocení se
započítávají nejlepší 3 výsledky z 1. až 4. kola + výsledek z finále.
Na konci 5. kola bude vyhlášen „Nejrychlejší kolotočář Moravy“ ;-)
„Kolotoč“

