Upravený závod podle PPC 48 ran
s pistolí nebo revolverem splňující podmínky podle pravidel EPP
4 kola v rámci ČP EPP 2018 na střelnici Libušín
vyhlášení celkových výsledků – součet 3 nejlepších výsledků

originální pravidla disciplín 48 ran
Stock Semi Automatic Pistol - sériově vyráběná pistole (minimální produkce 1000 ks - katalogová
verze) vzhledem služební zbraň pro účely policie nebo armády, hlaveň maximálně 5", pevná miřidla
(černá nebo kontrastní), pouze továrně montovaná, je možné zaměnit za továrně dodávané mířidla
stejného typu v provedení tři tečky či tritiové mířidla. Jediná povolená modifikace je dopadová bodka na
zásobník. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně. Při použití
přebíjené munice musí zůstat zachovány parametry tovární munice.
Servis Revolver - velkorážný revolver tovární výroby, hlaveň 4", otevřená miřidla - stavitelná či
mikrometrická, muška pevná, pouze miřidla továrně montovaná, optická a uzavřená miřidla nejsou
povolena, Pažbičky múžou být vyměněny za jiné, vadí-li přebíjení speedloadrem, či vypouštění válce nebo
neodpovídajíi velikosti ruky střelce. Speciální těžké pažby jsou zakázány. Munice .38/158 grain, střela
typu wadcutter není povolena. Při použití přebíjené munice musí zůstat zachovány parametry tovární
munice. Kompenzátory a odvody plynu jsou zakázány. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy,
které by snížili bezpečnost zbraně.
Off Duty Revolver - velkorážný revolver tovární výroby, hlaveň 2,75", otevřená miřidla - stavitelná či
mikrometrická, muška pevná, pouze miřidla továrně montovaná, optická a uzavřená miřidla nejsou
povolena. Munice .38/158 grain. Kompenzátory a odvody plynu jsou zakázány. Nejsou povoleny žádné
vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně.

Střelecké pozice při závodu 48.
3m
6 ran vstoje jednoruč bez opory
8 vteřin - revolver pouze DA
7m
2x6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA
15m
2x6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA
25m
6 ran vkleče povinně s oporou za bariérou (zbraň se nesmí dotýkat bariéry, musí se
dodržet hrana bariéry, na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst
vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou (na spoušti smí být pouze
prst vypouštěcí ruky)
90 vteřin - revolver pouze DA

Povely v PPC v angličtině - němčině a češtině
Střelci stojí na palebné čáře

"Load and holster!" - "Laden und holstern!" - "Nabíjet, do pouzder"
"Is the line ready?" - "Sind die Schützen fertig?" - "Jsou střelci připraveni?"
Není-li někdo připraven

"The line is not ready" - "Nicht fertig!" - "Nejsou připraveni"
Opakovat

"Is the line ready?" - "Sind die Schützen fertig?" - "Jsou střelci připraveni?"
Jsou-li připraveni

"Stand by!" - "Achtung!" - "Pozor"
Po skončení střelby rozhodčí kontroluje zbraně a každému střelci po kontrole dá povel

"Holster!" - "Holstern!" - "Do pouzdra"
Po kontrole všech střelců

"Line ist safety" - "Range is clear" - "Jistota"
Po tomto povelu střelci mohou sebrat zásobníky a rychlonabíječe a jít k terčům

Kompletní pravidla včetně popisu zbraní, klasifikace a světového žebříčku najdete na

www.wa1500.org

