Úvodní breafing závodu LOS – návodná struktura
Uděláno na koleni během 15 minut. Pokud někoho něco napadne navíc, napište mi na j.korecky@seznam.cz

Přivítání (dobrý den, vítáme Vás na pohárovém/klubovém LOSu, představit lidi
(ředitel, hlavní rozhodčí, rozhodčí, zapisovatel, pomocníci) máme pro Vás tolik a tolik
situací, případně na jaké téma situace jsou. Je li pohárový, zmínit, že se započítává do
Poháru, který bude vyhlášen v rámci MČR.
Organizační věci – jestli squady, kolik, po kolika lidech, jestli to mají na scoresheetech nebo jestli to můžou vytvořit volně + ohlídat potom, ať jsou stejně velký,
jaké pořadí u squadůstagí, jak se přesouvají, zdůraznit, že squad chodí na stage
DOHROMADY, nikdo se netrhá a neběhá střílet k jiným stagím. Kde jsou hajzly, kde je
kantýna. Jednotlivé střelecké situace popíšou pak rozhodčí squadům na situacích.
Odhad, do kdy se bude střílet, podle toho, jestli rozhodčí stříleli prematch nebo ne,
tak buď budou výsledky odhadem do 20 minut nebo do hodiny po odstřílení
posledního závodníka, vyhlášení pak za dalších 20 minut.
Pravidla – popsat základy (2 rány do terče, popper či gong do padnutí, případně jiné
postupy, popsat hodnocení plus penalizace, že na terčích jsou penalizace 0 za Alfu, 1
za Charlie, 2 za Deltu, 5 za Miss, 10 za Miss popper, ukázat při topm terče a popsat
poppery, že penalizace za blbost jsou 3 sekundy, že je to za špatný krytí, špatný
pořadí, nepohyb, přebíjení mimo kryt, je-li nějaký v situaci, prst na spoušti při pohybu
a manipulaci, že za každý z vyjmenovaných důvodů se dává penalizace v max. počtu
hodnocených ran, takže pokud se nebude krajt a ještě bude střílet 6 terčů v opačném
pořadí, dostane 12 procedur za nekrytí a 10 procedur za špatné pořadí apod…), krytí
bude dáno breafingem na jednotlivých situacích
BEZPEČNOST – všichni prošli registrací, takže mají vybito. Se střelivem a zásobníkama
se může manipulovat kdekoli, jen ne v BZ, jen v BZ se smí manipulovat se zbraní. A
pak na stagi na povel rozhodčího. Neexistuje, aby někdo přišel na stage s nabitou
zbraní nebo nabíjel dřív, než mu dá rozhodčí pokyn. Tohle ať dělá v klidu, stejně
takjako po dostřílení, ať klidu vybíjej. Dále – bezpečný úhly (buďto 180 stupňů nebo
budou dány praporky či mlíkem – více na stagích), pohyb a manipulace se zbraní
s prstem mimo lučík – zbraň stále bezpečným úhlem. Menší prohřešky jsou za
napomenutí, 2N = DQ, větší jsou DQ rovnou.
Slovo správce střelnice – kde jsou koše, co se může, co ne, co je a není zvykem
Dotazy
Rozchod k situacím

