Výsledková
listina
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8.
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10.
10.

Václav Švajda
Patrik Dítě
David Ponča
Matěj Hobza
Maruška Dušková
Zora Zábranová
Sebastian Svrčina
Jiří Včelný
Karin Svrčinová
Jakub Včelný
Iva Peterová
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2
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0

KATEGORIE III.

KATEGORIE II.
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5.

5.
7.
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Eliška Dušková
Karolína Prokopová
Karla Ivánková
Václav Přeček
Rudolf Vojvodík
Veronika Lisáková
Tereza Hobzová
Mikuláš Ciesar
Vendula Růžičková

Vyhlášení II. kategorie

93
83
68
65
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0

1. Lukáš Gančarčík
2. Pavel Lisák
3. Stanislav Falcník
4. Martin Hobza
5. Jakub Kubis
6. Michael Jedelský
7. Adéla Římanová
8. Pavel Miženko
9. Vladimír Peter
10. Jiří Kubis
11. Barbara Vojvodíková
12. Daniela Bruthansová
13. David Dušek
14. Jaromír Ponča
15. Veronika Prokopová
15. Marta Laurincová
15. Kristýna Hudcová
18. Stanislav Louda
19. Jiří Včelný
19. Kateřina Hobzová
21. Radek Svrčina
21. Kristýna Svrčinová
23. Andrea Dítětová
27. Jiří Zálesný
25. Jan Bandura
26. Jáchym Hořínek
27. Renáta Gavlasová
28. Daniel Botor
29. Dlouhý Oldřich
30. Petra Mašková
31. Libuše Kurucová

Vyhlášení I. kategorie

vyšlo 5. 10. 2022 jako mimořádná příloha
oddílového časopisu Siháček č. 394
redakce: Michael
fotky: Canon GX7

Vyhlášení
III. kategorie
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Starobělská
pažba
2022
Starobělská pažba je střelecká soutěž pro veřejnost, kterou pořádá oddíl
SIHASAPA ze Staré Bělé. Je to soutěž veřejná a tak se může zúčastnit každý, kdo
chce porovnat své schopnosti a střelecký um s ostatními.
Střílí se ze vzduchových zbraní — pušky i pistole. Disciplíny odpovídají věkové
kategorii soutěžících.
V sobotu 1. října proběhl dvacátý ročník
veřejné soutěže ve střelbě ze vzduchových
zbraní Starobělská pažba.
I přes špatnou předpověď, počasí
soutěži přálo, kromě krátkých vysvitnutí
slunce bylo sice trvale zataženo, ale
v podstatě bez větru. V pátek jsme připravili
hlavní plachtu a to, co budeme stavět,
abychom měli v sobotu vše při ruce. V sobotu
bylo od rána zataženo, avšak a slibovaný
déšť nepřišel. Dokončili jsme přípravy,
rozmístili prezentace — nástěnky s fotkami
z činnosti oddílu, s výsledky minulých
ročníků a s popisem soutěže se stupni vítězů
z loňského roku. S krátkým opožděním jsme
byli v 9:15 kompletně připraveni na soutěžící.
S ohledem na slibované deštivé počasí
nás nakonec to, že se mezi devátou a patnác-

Zápis soutěžících…

Výsledky se průběžně obmněňovaly

tou hodinou nakonec zapsalo, a odstřílelo, 51
soutěžících. Výsledky však byly letos mírně
slabší než loni, i když byl vyrovnaný rekord
soutěže ustanovený minulý rok. Devět
střelců překonalo hranici sta bodů, čtyři se
zařadili do »klubu 90«.
Pro všechny účastníky byly připraveny
prezentace fotografií z činnosti oddílu
a z letošního letního tábora. Každý účastník
si odnesl pamětní list a sladkou drobnost a ti
nejlepší pak »klubové kartičky« za dosažení,
nebo překonání, hranice 90, 100, 110, 120
a 130 bodů. Protože letos stavila Stará Bělá
750 let od první písemné zmínky, odnesli si
nejlepší v kategoriích i pamětního plyšáka.
S přáním ať se příští rok, na přelomu
září a října, opět sejdeme
zdraví pořadatelé

střílí velcí i malí

střelba z pistole je často
rozhodující

prezentace

zákoutí s trofejemi pro vítěze

Pravidla soutěže

nejstarší soutěžící

správná pozice je základ úspěchu

tradiční zobrazení zásahů

i letos bylo chvílemi plno

střílí se z pušek i pistolí

klubové kartičky

Soutě ž ı́cı́ jsou rozdě leni do tř ı́ kategoriı́
do 10-ti let
vzduchová puš ka vlež e
vzduchová puš ka v kleku
vzduchová pistole ve stoje
od 11-ti do 15-ti let
vzduchová puš ka vlež e
vzduchová puš ka ve stoje
vzduchová pistole ve stoje
od 16-ti let výše
vzduchová puš ka v kleč e
vzduchová puš ka ve stoje
vzduchová pistole ve stoje
Disciplı́ny se stř ı́lı́ ve vý še uvedené m poř adı́ a to podle ná sledujı́cı́ch pravidel:
– stř ı́lı́ se ze vzdá lenosti 10-ti metrů
– použ ıv́ ajı́ se standardnı́ terč e pro rekreač nı́ stř elbu (jednotlivá
pole po 6-ti mm)
– př ed změ nou zbraně má soutě ž ı́cı́ ná rok na 3 ná stř elné stř ely.
– v kaž dé disciplı́ně má soutě ž ı́cı́ k dispozici 5 stř el.
– př i stř elbě se musı́ ř ı́dit pokyny rozhodč ı́ch
– musı́ dodrž ovat bezpeč nostnı́ pravidla př i stř elbě a to př edevš ı́m:
– nabitá zbraň musı́ vž dy mı́řit smě rem k terč ům.
– pojistku mů ž e stř elec uvolnit až ve chvı́li kdy zač ne mı́řit.
– vzduchové pistole pojistku nemajı́, proto je tř eba dá vat zvý šený
pozor př i manipulaci s nabitou zbranı́ a zá vě r natahovat až
ve chvı́li, kdy mı́řı́ hlaveň k terč ům.
– soutě ž ı́cı́ nesmı́ manipulovat s mı́řidly zbraně
– soutě ž ı́cı́ mů ž e použ ı́t vlastnı́ zbraň , pokud odpovı́dá
technický m a bezpeč nostnı́m př edpisů m.
– použ itı́ dioptru, č i jiné ho zař ı́zenı́ usnadň ujı́cı́ mı́řenı́ nenı́
dovoleno.

