HEČ
ve spolupráci s CB SERVIS CENTRUM s. r. o., Puškařstvím Novák
a KVH plk. Fanty
pořádá

dne 26. srpna 2017 na střelnici Borek u Českých Budějovic

6. ročník vojenské pušky HEČ
na kterou si Vás tímto dovolujeme co nejsrdečněji pozvat

Co se bude střílet


A - Voj. puška opakovací a jednoranná dle vzoru a zavedení do roku 1954 a jejich
repliky;



B - Voj. puška samonabíjecí dle vzoru a zavedení do roku 1959 a jejich repliky;



C - Voj. puška novodobá a speciální od roku 1960;



D – Jakákoliv puška s libovolnou optikou (vojenské, sportovní, lovecké)



E – Velkorážová pistole nebo revolver od ráže 7,65 mm



F - Akční zahrnující společnou soutěž pro velkorážovou pistoli nebo revolver,
brokovnici (zajistí pořadatel) a pušku (nejlépe kategorie B, C, D)

Bližší podrobnosti
Bližší podrobnosti a propozice budou včas sděleny a veškerým zájemcům elektronicky
rozeslány.
E-mail: jirifanta@fmpartner.cz
vopalka@herbia.cz

Za HEČ se na Vás těší:
Ing. Jiří Kantor, předseda

Za KVH plk. Fanty Vám mnoho střeleckých úspěchů přeje
Jiří Fanta, výkonný místopředseda

Další informace
Upřesňujeme, že prezentace bude probíhat od 8:30 do 9:00 hod., v 9:00 hod. je nástup, vysvětlení a
začíná střílet 1. směna.
Startovné: 100,- Kč za kategorii, pouze kategorie F 125,- Kč (zahrnuje i brokové střelivo dodané
pořadatelem)
Další: Dobové uniformy příslušné ke zbrani vítány

KATEGORIE A, B, C
Střílí se celkem na 3 terče (1x upravený pistolový terč s kruhy, 1x foto terč s přátelskou a nepřátelskou
postavou, 1x foto terč Tři džihádisté). Nástřel 3 rány do terče pistolový terč s kruhy a to v čase 5-ti minut.
Následuje kontrola nástřelu a popsání terčů. Ostrá střelba 6 ran do pistolového terče s kruhy, 6 ran do foto
terče s přátelskou a nepřátelskou postavou a 10 ran do foto terče Tři džihádisté v čase 15-ti minut. Hodnotí se 6
nejlepších zásahů v pistolovém terči s kruhy, 6 zásahů ve foto terči s přátelskou a nepřátelskou postavou a vždy
3 nejlepší zásahy v každém jednom z džihádistů. V případě rovnosti bodového součtu u více střelců bude
rozhodovat terč s přátelskou a nepřátelskou postavou (Jako nejhorší bude hodnocen ten, kdo zasáhne
přátelskou postavu, popř. ten, kdo bude mít vyšší součet záporných bodů po zásahu přátelské figury, naopak při
zásahu pouze kladně hodnocené figury bude hodnocen střelec lépe a to dle počtu kladných bodů, popř. počtu
zásahů v zóně +10, +9 …).
Dotace střeliva pro každou kategorii 25 ks
Vzdálenost 50 m v leže
Dalekohledy ani jiné optické pomůcky nejsou povoleny!

KATEGORIE D (s optikou)
Střílí se 15 povinných ran (tedy po 5 do foto terče a po 1 do každého 10 terčů). Časové omezení 10 minut.
Následuje libovolný počet ran v čase 4 minut do druhého seskupení terčů. Zde může střelec dle svého uvážení
střílet na jakýkoliv útvar v seskupení terčů. V každém útvaru bude hodnocen pouze 1 (nejlepší) zásah.
Maximální počet veškerých ran je 15 v první terčové části, ve druhé terčové části bez omezení. Hodnocení se
bude provádět prostým součtem veškerých bodů. V případě rovnosti bodového součtu u více střelců bude
proveden rozstřel (3 rány).
Dotace střeliva dle uvážení střelce, raději 25 ks
Vzdálenost cca 80 m v leže
Dalekohledy jsou povoleny.

KATEGORIE E
Střílí se na speciální terče, dvakrát 6 a 6 ran (s přebitím zásobníků) a to tak, že nejprve v čase 50 sec. 2 x 6 ran (s
přebitím) na první terč a následuje opět v čase 50 sec. 2 x 6 ran (s přebitím) na druhý terč. Hodnocení se bude
provádět prostým součtem veškerých bodů. V případě shody bodového součtu u více střelců bude rozhodovat v
pořadí druhý terč (popř. větší počet lepších zásahů).
Dotace střeliva 24 ks pro každou kategorii
Vzdálenost 25 m ve stoje
Dalekohledy jsou povoleny.

KATEGORIE F
Střílí se 5 ran z pušky na vzdálenost 50 m (terč nekrytě ležící figura), 3 rány z brokovnice (velké kovové
poppery), 5 ran z pistole na vzdálenost 20 m (terč pistolový 50/20) a po přebití 3 rány z pistole (malé kovové
poppery). Hodnotit se bude součet bodů děleno časem.
Poznámka: Brokovou zbraň a střelivo dodá pořadatel.
Dalekohledy jsou povoleny.

Střelci se zaplacením startovného zavazují chovat dle zásad a pravidel bezpečného zacházení se
zbraněmi, dbát pokynů pořadatelů, dodržovat vnitřní řád střelnice a dbát maximální opatrnosti.
Za dodržování těchto zásad ze strany nedržitelů zbrojního oprávnění odpovídá majitel zbraně, ze
které bude stříleno.

Občerstvení zajištěno.
V případě úrazu či nenadálé zdraví ohrožující příhody lékařské ošetření zajišťuje ZZS ČB, tel.: 155

