
SK Chvalšiny Vás srdečně zve na střelecké souboje jednotlivců.

Kdy: 22.10.2022 od 9:00

Kde: Střelnice Chvalšiny

Co: Velkorážní pistole (revolvery ne!!!)

Chvalšinský duel

AVZO SK Chvalšiny
http://avzo-sk-chvalsiny.wz.cz



Jak: Soutěž bude spočívat v souboji  dvou střelců. Střelci 
nastoupí na vzájemný souboj, přičemž každý střelec bude 
mít tři kovové terče ve vzdálenosti 10m a v zásobníku pět 
ran. Střelci budou mít zbraň bez zásobníku položenou na 
stole před sebou, zásobník bude ležet rovněž na stole 
vedle zbraně. Na signál „PAL!“ střelci nabijí zbraň 
připraveným zásobníkem a pálí na kovové terče. Vítězem 
se stane ten, kdo jako první trefí VŠECHNY tři svoje terče.
Soutěžící budou rozděleni do dvou skupin, v každé 
skupině se bude soutěžit každý z každým. Poté z každé 
skupiny postoupí nejlepších 8 střelců (při nižší účasti 4 
střelci) do vyřazovacích soubojů, přičemž první vyřazovací
souboje budou rozřazeny podle pořadí ve skupině 
(nejlepší z 1. skupiny dostane nejhoršího z 2. 
skupiny...atd.).

Kolik nábojů? Počet nábojů záleží na počtu střelců,  předpoklad je 
maximálně 80 nábojů. Když si vezmete 100 a případně 
ještě něco navrch, nic tím nepokazíte.

Upozornění Ochranné brýle s sebou, bez nich 
nebude možné soutěžit!!! Závodníci
budou mít povinnost nosit brýle po 
celou dobu pohybu ve střelišti nebo
v jeho blízkosti! Tuto povinnost 
budou mít i případní diváci!

Upozornění Po ukončení střelby bude povinností rána jistoty. Ten, kdo 
z nějakého důvodu ránu jistoty nechce dávat (drahá citlivá 
zbraň apod.), použije barevně výrazný „drátek“ (např. 
strunu ze sekačky), kterou po střelbě provlékne hlavní tak, 
by oba její konce byly vidět. 

Organizace: • 8:15-8:55 prezence
• 9:00 nástup a vysvětlení pravidel
• 9:15 zahájení střelby
• 14:00 předpokládaný konec soutěže, vyhodnocení

!!! POZOR !!!
Počet závodníků bude omezen na 20 střelců, proto 
doporučujeme přihlásit se předem na kontaktním 
mailu nebo telefonicky (kontakty viz níže).

Občerstvení v omezené míře zajištěno. Příspěvek na 
zajištění organizace soutěže je 100Kč.

Web: http://avzo-sk-chvalsiny.wz.cz/akce/chvalsinsky-duel-2022

Kontakt: e-mail: skchvalsiny  @gmail.com  
mobil.: +420 775 683 691 (Petr Macháček)

mailto:skchvalsiny@gmail.com

