


Stanoviště č.1 – VYSOKÁ VĚŽ – Terč: Kuna

Poloha: Vestoje na zemi s oporou o konstrukci okna, 5 výstřelů

Vzdálenost 85 m. 5 výstřelů. Čas 90 s na všech 5 výstřelů včetně zaujetí polohy

 

Stanoviště č.2. – BARIÉRA – Terč Gongy – 

Poloha: Libovolná                   

Okno č.1. levý gong, průměr 20 cm (zásah 30 b),

Okno č.2. pravý gong, průměr 15 cm (zásah 30,1 b), 

Okno č.3. levý gong, průměr 20 cm (zásah 30 b), 

Okno č.4. pravý gong, průměr 15 cm (zásah 30,1 b), 

Okno č.5. levý gong, průměr 20 cm (zásah 30 b), 

Vzdálenost 200 m, 5 výstřelů, Čas 120 s (včetně zaujetí polohy)

Stanoviště č.3. – VYSOKÝ POSED -  Gongy – 

Poloha: Vsedě na vysokém posedu:              

Stojan č.1. modré číslo, průměr 10 cm (zásah 30 b), vzdálenost 200 m, 

Stojan č.2. modré číslo, průměr 20 cm (zásah 30 b), vzdálenost 300 m, 

Stojan č.3. modré číslo, průměr 15 cm (zásah 30 b), vzdálenost 250 m,                 

Stojan č.4. modré číslo, průměr 20 cm (zásah 30,1 b), vzdálenost 360 m

Stojan č.5. modré číslo, průměr 15 cm (zásah 30,1 b), vzdálenost 275 m

5 výstřelů, Čas 120s (bez zaujetí polohy)

 

Stanoviště č.4 – KRYTÁ PALEBNÁ ČÁRA - Trap: 

Terč 1: Kamzík - 5 výstřelů, vzdálenost 250 m

Terč 2: Jezevec – 5 výstřelů, vzdálenost 150 m

Poloha č.1. Vleže s oporou o vývrat

Poloha č.2. Vkleče s oporou o vysokou trojnožku

Poloha č.3. Vsedě na zemi s oporou dřevěného kříže

Poloha č.4. Vestoje s oporou o vysokou trojnožku

Poloha č.5. Vestoje s oporou o sušák na trávu  

5 x 2 výstřely. Čas 60 s na dva výstřely včetně zaujetí střelecké polohy

Stanoviště č.5. – Rychlopalba – s

Terč:   Gong průměr 15 cm (zásah 30,1 b)

Poloha: poloha vleže s oporou o trámek a pytlík s granulátem.

Vzdálenost: 250 m, 5 výstřelů, čas 60 s včetně zaujetí polohy.




