
     P R O P O Z I C E

ALSA PRO ∙ PAPER CUP
 IPSC level I.

Datum konání : neděle  11.5.2014

Místo konání : střelnice  SSK Tišnov

      Divize :   „  STANDARD “ 

      Divize :   „  PRODUCTION “   

      Divize :   „  OPEN “  

      Divize :   „  REVOLVER “ 

      Divize :   „  CLASSIC “ 

ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ

        Soutěž je určena pro všechny členy střeleckých klubů a držitele ZP. 

        Účastníci soutěže se musí při prezentaci prokázat povinnými platnými doklady.

        Účastníci soutěže nejsou pojištěni organizátorem. 

          Startovné  :     250,- Kč .

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

  8:00  -    8:45 prezentace

  8:45  -    9:00 porada RO

  9:00  -    9:10 závod     

14:30  -  15:00 vyhodnocení výsledků

vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

                                            

TECHNICKÁ  A  BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

Jsou povoleny zbraně od ráže 9mm. Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo 

průbojné a nelze používat střelivo s ocelovým jádrem. Všichni účastníci jsou  povinni 

nosit zbraň na střelnici v opaskovém  pouzdře. Závodníci a rozhodčí si musí 

v průběhu závodu na palebné čáře chránit zrak i sluch účinnými  prostředky.

ZÁVĚREČNÉ  USTANOVENÍ

Soutěžící se účastní soutěže na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.

Každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanoveními propozic.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě nezbytně nutném 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle

pravidel  APSČR a místních bezpečnostních pravidel střelnice.

Závodníci střílí na vlastní nebezpečí a v případě vzniklé škody na zdraví nebo majetku 

   nemají nárok na náhradu škody od organizátora.

Protesty se podávají podle pravidel sportovní činnosti APSČR s vkladem 500,- Kč . 

Závodníci na prvních třech místech budou věcně odměněni.

Podpisem při prezentaci závodníci vyjadřují souhlas s obsahem těchto propozic.

Range Master Martin Novotný

Match Director Milan Žáček



  ALSA PRO  ∙  PAPER CUP 2014

TIŠNOV , 11.5.2014

stage 1  -  Majlo

Hodnocení :       Comstock

Min. počet ran :           14 ran

Terče:                               7 IPSC  , 2 NS

Max. počet bodů:      70 bodů

Start. pozice a stav zbraně:  Ve stoje čelem k terčům, zbraň nabitá, na stole.

Průběh :         Po startovním signálu řeší závodník situaci volným stylem

Bezpečné úhly :        Stanoveny a vymezeny pořadatelem s ohledem na bezpečnost a 

možnosti střelnice. Upřesněny se seznámením střelecké situace.



stage 2  -  Speedy

                                                                                                              

                                                                                             

 

Hodnocení :       Comstock

Min. počet ran :           20 ran

Terče:                               10 IPSC  , 1 NS

Max. počet bodů:      100 bodů

Start. pozice a stav zbraně:  Ve stoje čelem k terčům. Nabito , zajištěno

Průběh :         Po startovním signálu řeší závodník situaci volným stylem

Bezpečné úhly :        Stanoveny a vymezeny pořadatelem s ohledem na bezpečnost a 

možnosti střelnice. Upřesněny se seznámením střelecké situace.



stage 3  -  Kony

Hodnocení :       Comstock

Min. počet ran :           10 ran

Terče:                               5 IPSC  

Max. počet bodů:      50 bodů

Start. pozice a stav zbraně:  Ve stoje zády k terčům, zbraň prázdná bez zásobníku.

Průběh :         Po startovním signálu řeší závodník situaci volným stylem

Bezpečné úhly :        Stanoveny a vymezeny pořadatelem s ohledem na bezpečnost a 

možnosti střelnice. Upřesněny se seznámením střelecké situace.



stage 4 - Hamster

Hodnocení :       Comstock

Min. počet ran :           24 ran

Terče:                               12 IPSC  

Max. počet bodů:      120 bodů

Start. pozice a stav zbraně:  V sedě, u prázdného stolu

Zbraň na dalším stole, zásobníky na ostatních stolech

Zbraň prázdná, bez zásobníku

Průběh :         Po startovním signálu řeší závodník situaci volným stylem

Bezpečné úhly :        Stanoveny a vymezeny pořadatelem s ohledem na bezpečnost a 

možnosti střelnice. Upřesněny se seznámením střelecké situace.



stage 5  -  Housle

Hodnocení :       Comstock

Min. počet ran :           16 ran

Terče:                               8 IPSC  

Max. počet bodů:      80 bodů

Start. pozice a stav zbraně:  Ve stoje čelem k terčům. Nabito , zajištěno

Průběh :         Po startovním signálu řeší závodník situaci volným stylem

Bezpečné úhly :        Stanoveny a vymezeny pořadatelem s ohledem na bezpečnost a 

možnosti střelnice. Upřesněny se seznámením střelecké situace.


