HQH SYSTEM spol. s.r.o.
a
Sportovní klub dynamické střelby IPSC Akademie z.s.
vás zvou na

Základní informace:

Termín závodu:
Místo konání závodu:
Pořadatel závodu:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Účastníci závodu:

17. září 2017
Výcvikové centrum ATAC Stod u Plzně - Krůtí Hora 842,
333 01 Stod , GPS 49°39´14.064" N, 13°9´34.302" E
HQH SYSTEM spol. s.r.o
Sportovní klub dynamické střelby IPSC Akademie z.s.
René Jelínek
Michal Říha
Držitelé platného ZP a příslušníci ozbrojených složek.

Časový plán:
17.9.2017 07:30-08:15 Prezentace
08:30-17:00 Hlavní závod
18:00
Vyhlášení výsledků + tombola
Kapacita závodu:

112 závodníků (56 záv. neděle 17.9).

Povinné vybavení:

Vlastní pistole/revolver min. ráže 9mm Luger + zásobníky.
Opasek včetně pouzdra na krátkou zbraň kryjící lučík + pouzdra
na zásobníky. Vzhledem k bezpečnosti jsou zakázány podpažní
pouzdra.
Vlastní útočná puška + zásobníky.
Min. 120ks nábojů do vlastní krátké zbraně.
Min. 80ks nábojů do vlastní útočné pušky.
Ochrana sluchu a zraku.
Vlastní úrazové pojištění platné pro střelecké soutěže v den
konání závodu v případě, že soutěžící neakceptuje pojistné
podmínky pořadatele.
Platný zbrojní průkaz, případně služební průkaz u příslušníků
ozbrojených složek.

Startovné:
1.000,-Kč převodem do 31.8.2017 na účet 258649579/0300 ČSOB, variabilní symbol:
171809 na základě registrace. V ceně startovného je zahrnuto jednorázové pojištění, které
organizátor sjednal pro tuto akci (bližší
informace na www.hqh.cz). V případě, že
soutěžící nesouhlasí s těmito pojistnými podmínkami, rozsahem a výší pojistných náhrad,
předloží při registraci vlastní pojištění a zároveň podepíše prohlášení o zřeknutí se veškerých
náhrad vůči pořadateli.
Po datu 31.8.2017 je možné uhrazení startovného ve výší 1.500,- Kč ( zvýšené startovné )
pouze v den závodu na místě. Při registraci v hotovosti.

Vrácení startovného:

Při odvolání (zrušení) závodu pořadatelem.
Při odmítnutí přihlášky soutěžícího do soutěže.
Pořadatel vrátí minimálně 60% výše startovného soutěžícím,
kteří se z důvodu vyšší moci nemohli dostavit na start závodu
a omluvili svoji neúčast nejpozději do 14. září 2017.
Startovné se soutěžícímu nevrací v případě, že:
- nedostaví-li se včas a bez řádné omluvy při prezentaci v
den startu soutěž
- nebude mít povinné vybavení nebo na něm budou
shledány závady
- nepředloží nebo nebude mít v pořádku požadované
doklady – platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně,
odmítne podepsat prohlášení
- nebude mít řádné alternativní pojištění v případě, že
odmítne akceptovat pojistné podmínky pořadatele
- nebo bude diskvalifikován

Pravidla soutěže:

Jedná se o kombinovaný závod z útočné pušky
a pistole/revolveru. Závodníci budou řešit celkem 7 situací (4
kombinované a 3 z pistole/revolveru), dle pravidel a bodování
vycházejících z pravidel IPSC.
V závodě budou použity papírové a kovové terče, proto je přísně
zakázáno použití průbojné munice.
Záměna zbraně bude
probíhat bezpečným
odložením
zbraně do předem připraveného boxu, proto je zakázáno použití
nosných řemenů/popruhů.
Minimální ráže pro krátkou zbraň je 9mm Luger. Kovové terče
budou pro krátkou zbraň kalibrovány ráží 9mm Luger, pro
pušku ráží .223Rem.
Závodníci budou rozdělení do dvou divizí Iron sights a Optics.
Iron sights - obě zbraně (krátká zbraň, puška) opatřeny
pouze pevnými mířidly
Optics - zbraně s optickými zaměřovači, v případě, že
má závodník na jedné ze zbraní (krátká
zbraň, puška)
optický
zaměřovač, spadá
automaticky do divize Optics

Bezpečnostní pravidla :
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla a zásady bezpečného zacházení se zbraní
a řídit se pokyny organizátorů a rozhodčích na určených úsecích. Se zbraněmi manipulovat
výhradně na pokyn
organizátorů a rozhodčích na určených úsecích, s výjimkou
"bezpečnostních zón", označených nápisem BZ,
kde je manipulace povolena.
V "bezpečnostních zónách" je přísný zákaz manipulace se střelivem. V celém areálu,
s výjimkou řešení střeleckých situací,
jsou účastníci povinni se pohybovat s vybitými
zbraněmi, s prázdno nábojovou komorou a prázdnou zásobníkovou šachtou/válcem revolveru.
Dlouhé zbraně jsou účastníci povinni mít opatřeny "komorovou vlaječkou" a přenášet je
ústím hlavně směřujícím vzhůru nebo v přepravním pouzdru. Po celou dobu soutěže je
zakázáno požívat alkoholické nápoje, léky ovlivňující pozornost nebo jiné návykové látky.

Pořadatelé neručí za škodu způsobenou na osobním majetku a zdraví účastníků.
Účastník závodu je povinen se na požádání organizátora akce podrobit orientační zkoušce na
alkohol a omamné látky. V případě porušení těchto pravidel bude soutěžící okamžitě
diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Tato pravidla jsou závazná pro všechny
uživatele a návštěvníky střelnice.

Na střelnici je zakázáno:
Použít pro střelbu vadné zbraně nebo střelivo. Používat pro střelbu zbraně neschválené
zkušebnou, zbraně bez vyznačené platné, uznávané značky zkušebny. Jakákoli manipulace se
zbraní, nabíjet, vybíjet, atp. mimo vyhrazený prostor "bezpečnostních zón". Provádět střelbu
mimo bezpečný sektor. Dotýkat se bez povolení cizí zbraně. Jakkoliv manipulovat se zbraní,
pokud jsou v prostoru terčů osoby. Ponechávat zbraně a střelivo bez dozoru. Jakýmkoli
způsobem po celou dobu akce poškozovat zařízení střelnice. Požívat alkoholické nápoje před
a během střelby. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek je
vstup na střelnici zakázán. Účastníci jsou povinni používat při pohybu
na
střelišti
a v průběhu střelby chrániče sluchu a zraku. Používat průbojné střelivo.
Protesty:
Protesty se podávají písemně u ředitele závodu na určeném místě v průběhu konání celé
soutěže, nejpozději však do 15ti minut od vyhlášení oficiálních výsledků. Současně s podáním
protestu zaplatí protestující poplatek ve výši 500 Kč. V případě oprávněného protestu je tento
poplatek protestujícímu v plné výši vrácen. V případě neuznání protestu se poplatek nevrací.

Ocenění:
Věcné ceny pro soutěžící závodu, dle jejich umístění v konečném pořadí:
Divize Iron Sight:
1. Místo pistole Walther CCP 9 x 19 mm věnována firmou CB servis
2. Místo kompletní set funkčního prádla Scutum Wear (triko krátký/dlouhý rukáv,
trenýrky, spodky)
3. Místo odolný kufr Storm Case IM2100-01000 černé barvy + výřez na zakázku
Divize Optics:
1. Místo pistole Walther Creed 9 x 19 mm věnována firmou CB servis
2. Místo kompletní set funkčního prádla Scutum Wear (triko krátký/dlouhý rukáv,
trenýrky, spodky)
3. Místo odolný kufr Storm Case IM2100-01000 černé barvy + výřez na zakázku
Tombola:
Hlavní cena pistole Glock 9 x 19 mm dle vlastního výběru věnována firmou MPI a další
hodnotné ceny.

Závěrečná ustanovení:

Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními
těchto
propozic, dodržovat provozní řád areálu střelnice a
startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi
způsobenou škodu nebo újmu.
Každý soutěžící je povinen souhlasit s podmínkami pojištění
organizované pořadatelem nebo mít uzavřené vlastní úrazové
pojištění pro daný typ závodu.
Soutěžící nemá nárok na náhradu vzniklých nákladů spojených
s účastí v soutěži.
Veškeré nutné
změny v organizaci a průběhu soutěže si
vyhrazuje pořadatel.

Ubytování:
Možnost ubytování ve výcvikovém centru ATAC. Cena za
ubytování ( 1 noc včetně snídaně je 250,- Kč )
Přihlášky a kontakty:

Registrace na www.hqh.cz/open
Tel: +420 724 702 077

