Podmínky a pravidla

Svatováclavské střelecké slavnosti Český Brod
Střílené disciplíny:
Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí:
První kolo: Střílí všichni přihlášení střelci a to ve stoje dvanáct ran na terč
o průměru 40 cm, jenž je umístěn ve vzdálenosti 25 metrů.
Počítají se všechny zásahy do plochy terče, kdy středový zásah se počítá
za dva body a zásah do bílé plochy za bod jeden. Šipka musí zůstat po
celou dobu střelby v terči.
Před zahájením střelby je možné využít dvou nástřelných ran.
Druhé kolo: Do kola druhého se dostává šestice nejlepších střelců z kola
prvního. Střílí se ve stoje čtyři rány na trámek ve vzdálenosti 25 metrů.
Účelem je zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin. Hodnotí se zásahy
umístěné co nejblíže středu či středový zásah.
Třetí kolo: Do závěrečného střílení na malovaný terč se dostávají tři
nejlepší střelci z předchozí střelby na trámek. Střílí se vsedě na stoličce na
vzdálenost 25 metrů. Každý střelec má po jedné ráně a vítězem se stává
ten, jehož šipka bude umístěna co nejblíže středu terče či v jejím středu.
V případě shodného nástřelu se provede rozhodující rozstřel. Každý po
jedné šipce. Postupuje ten střelec, jehož šipka je blíže středu.
Šipka, jenž nezůstane prokazatelně v terči z terče vypadne či jím
projde, nebude počítána jako zásah! Platí pro všechny střílené
disciplíny.
Střílení ku ptáku: Střelba ku ptáku je volnou disciplínou, které se mohou
zúčastnit všichni střelci. Střílí se dle vylosovaného pořadí. Střelba je vedena
v sedě a každý střelec má po jedné ráně. Ten kdo zasáhne levé křídlo stává
se levým maršálkem, ten, kdo pravé pravým maršálkem. Kdo zasáhne trup
ptáka stává se králem této střelby. I pro tuto kategorii je vyhrazen střelecký
glejt či další ocenění.
Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší !

Co je doporučeno a tolerováno: Kuše-Armrbrust
Povoleno je střílet z kuší s ořechovým spoušťovým mechanismem jakož i
z kuší s kolíčkovým spouštěcím mechanismem datovaných do roku 1600.
Lučiště kompozitní, kovová, laminátová. Laminátová pružina musí být
zalepena v kůži a dotvarována tak, aby lučiště svým tvarem co nejvíce
připomínalo středověký kompozit.
Socha kuše musí být zhotovena ze dřeva a svým tvarem odpovídat
historické předloze. Tolerovány jsou kovové ořechy na osičce, absence
kostěného obložení či menší tvarové odchylky.
Kuše s kolíčkovým mechanismem, musí mít předlohu v dobovém originálu,
tj. nejlépe v lehké pozdně gotické kolíčkové kuši užívané pro zábavnou
terčovou střelbu či severské kolíčkové kuši používané v období cca 900 –
1600.

OK.

Lehká kolíčková kuše pro terčovou střelbu Výjimka, kdy se tětiva kuše napínala ručně.

OK.

Co u kuší nebude tolerováno
Kuše svým technickým stavem ohrožující střelce a jeho okolí.
Kuše moderní (rekreační či sportovní), kuše opatřené mířidly a
obzvláště všechny fantasy výtvory neodpovídající vzhledem a
konstrukcí kuši z patnáctého století!
Dále kuše neevropské, čínské opakovací či, kuše starověké
gastraphetes. Z těchto je možné střílet či je představit mimo
soutěž

Ne, Nein.

X

Ne, Nein.

X

Ne, Nein

X

X

Tolerovány rozhodně nebudou
Současné sportovní šipky pro moderní typy kuší zakoupené
v obchodě či svou konstrukcí a vzhledem absolutně
neodpovídající historickým originálům.
Nechceme tedy šipky, jejichž dřík je zhotoven z kovů, laminátu či
z jiných nedobových materiálů. S takovými rozhodně nebudete
připuštěni ke střelbám!

X

Ne, Nein.

moderna X

Fantasy X

Napínání kuše
V historii se tětiva kuše až na vyjímky nikdy nenapínala ručně,
nýbrž různými druhy napínacích zařízení jako jsou opaskový hák,
kozí nožka, rumpál, německý či anglický hever. Výjimku tvoří
pouze severské kolíčkové kuše a lehké pozdně gotické kuše pro
„sportovní“ střelbu do terče. Proto se střelcům doporučuje, aby
dbali této skutečnosti a pokud možno se snažili pro napínání kuše
používat popsaná napínací zařízení.
Před začátkem soutěže se střelec pořadateli prokáže, že má
minimálně dvanáct odpovídajících šipek, že vlastní zařízení pro
napínání kuše a že jeho zbraň splňuje výše uvedené podmínky.
Též se podřídí bezpečnostním pokynům pořadatele.

Hroty šipek
Hroty šipek mohou být soustružené hrotité (bodkin), kované
odpovídající originálům či je pouze volně napodobující. Potom
záleží na každém střelci, zda dá přednost lepší precizi střelby,
nebo větší historické autentičnosti.
Dříky šipek musí být bezvýhradně dřevěné. Křidélka šipek
dřevěná, kožená, papírová. U šipek kolíčkových kuší pak letky
z per vhodného ptactva. Bude-li u křidélek použito nedobových
materiálů, dbejte prosím alespoň na to, aby měla neutrální
přírodní barvy a neukazujte je divákům. To samé platí o hrotech.

Co nabízíme
Soutěže se odehrává v autentickém a malebném prostředí
parkánu českobrodských hradeb, který je vybaven historickou
střelnicí. Šest střelců, kteří postoupí do druhého kola, již bude
odměněno střeleckým odznakem. Tři nejlepší, kteří se dostanou
do třetího kola, obdrží střelecký odznak a historický skleněný
pohár. Vítěz soutěže dostává střelecký odznak, historický
skleněný pohár a malovaný terč.
Pamatováno je i na nejhoršího střelce, jenž bude též po zásluze
odměněn hodnotným motivačním odznakem.
Pro všechny účastníky slavností je zajištěno jídlo a pití. Od
sobotního rána i snídaně v dobové kuchyni. S sebou si vezměte
pouze dobové nádob, ať máte z čeho jíst a pít.
Dále nabízíme dobový život na parkánu českobrodských hradeb,
zapojení se do bojové ukázky a mnoho dalších příjemných
zážitků.
Žádáme střelce. Přijeďte prosím včas a to pokud možno
hodinu před zahájením střelecké přísahy. Slavnostní
přísaha střelců se uskuteční v 11.00 hod. Po přísaze
soutěž ve střelbě začíná. Startovné činí 50 Kč.

Zápis střelců od 10.00 hod. !
Případné nejasnosti ohledně vybavení lze konzultovat
s pořadatelem:
Semrád Martin
Palackého 485
282 01 Český Brod
Mobil: 742 075 888
Mail: semrad69@seznam.cz
Místo konání:

Hradby se nachází v ulici Šafaříkova, Český Brod a případně jsou
přístupné i z ulice Jana Kouly naproti discountu Penny a Lidl.
Vstup je výpadní brankou v hradbách. Z ul. Šafaříkova.

Pořádá: Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta
Český Brod

Doporučené typy kuší

OK!

Kuše gotické s kompozitním lučištěm. Střední Evropa
(Ideální typ kuše, jak repliky tak i její volné napodobeniny)

OK!

Kuše gotické dodatečně opatřené držákem šipky. Úprava 16. století.

OK!

Kuše s ocelovým lučištěm a úvazem, nebo železnými třmeny (západní Evropa)

OK!

Volné zpracování středověké kuše a šipek

OK!

šipky pro soutěž naprosto nepřípustné

Pfeilin für Wettbewerb verboten

fantasy + moderna

X

Rozhodně ne tyto „kuše“

Keine diese „Armbrusten“

X

Fantasy

Kuše moderní

Tyto kuše lze vzít pouze na ukázku či střílet mimo soutěž
Diese Armrbrusten einzig und allein ausserhalb Wettbewerb. Für Wettbewerb
sind die Visiere verboten

Kuše opatřené mířidly, Armbrust mit Visier

X

