
                         

HELL IN OPAŘANY 
2018 

PROGRAM (aktualizace 2. 1. 2018) 
 
Úterý   01.05.2018  
18°°- 19°°      Registrace střelců 
19°°- 22°°      Večeře, muzika 
   Pípa + grill (dodává řeznictví Kratochvíl) 
 
Středa  02.05.2018 
08°°- 09°°   Registrace střelců 
08°°- 09°°  Školení vedoucích skupin a zástupců pro Wild Bunch 
10°°- 14°°   Wild Bunch, 5 stages 
13°°- 15°°      Oběd 
17°°- 19°°  Školení vedoucích skupin a zástupců pro hlavní závod 
18°°- 19°°      Registrace střelců 
18°°- 20°°      Večeře 
19,30   Safety meeting 
20°°   Zahajovací ceremoniál 
   Udělování čestných členství 
   Udělování hodností členům AWS 
21°°- 22°°      Muzika + Pípa a grill 
 
Čtvrtek  03.05.2018 
08°°- 09°°   Registrace střelců 
09°°- 12°°  Warm-up 3 stages 
12°°- 13°°      Oběd 
14°°- 18°°   Hlavní závod, 4 stages 
19°°- 20°°  Setkání Captains + Sergeants 
19°°- 22°°      Večeře, muzika 
   Velký bazar, pípa + grill 
 



                         
Pátek   04.05.2018 
09°°- 13°°   Hlavní závod, 4 stages 
13°°- 15°°   Oběd 
14°°- 17°°  Plainsman Match - 2 stages 
14°°- 18°°      Týmový závod 
14°°- 18°°  Long Range (jednoranná puška, 100 m) 
18°°- 20°°      Večeře 
20°°- 22°°           Vyhlášení výsledků Wild Bunch a vedlejších závodů 

Živá hudba, Pípa + grill 
 
Sobota  05.05.2018 
09°°- 13°°   Hlavní závod, 4 stages 
13°°- 15°°   Oběd 
15°°- 17°°      Top Gun 
18°°- 20°°  Večeře 
20°°            Slavnostní ukončení 

Vyhlášení výsledků hlavního závodu Hell in Opařany,  
Tombola  
Pípa + grill 

 
Startovné - hlavní závod: 

- Startovné       1.500 Kč / 60 € 
- Junioři           500 Kč / 20 € 
- Wild Bunch         750 Kč / 30 € 
- Warm Up         100 Kč /   5 € 

Startovné - vedlejší závody: 
- Long Range         250 Kč / 10 € 
- Plainsman         250 Kč / 10 € 
- Týmový závod      free 

 
Vzhledem k 20. výročí založení AWS se členům AWS stanovuje sleva ve výši 1.000 Kč 
(podmínkou je včasně registrace do stanoveného termínu a včasná úhrada členských 
příspěvků na rok 2018). 
 
Ve startovném hlavního závodu je zahrnuta večeře v sobotu (1 jídlo a 1 nápoj).  
 



                         
 
Startovné v Kč se hradí převodem nebo vkladem na korunový účet AWS číslo  
19-1592430227/0100 u Komerční banky, a.s., (IBAN CZ3601000000191592430227) pod 
variabilním symbolem číslo 202018. Ve zprávě pro příjemce uveďte svůj Alias a číslo 
AWS. Mezinárodní převod = mezinárodní platba v Kč není možná, v opačném 
případě navyšte částku startovného o transakční poplatek 225 Kč.  
Startovné lze uhradit i hotově při registraci. 
 
Startovné v € bez navýšení se hradí převodem na účet AWS číslo 
2701355831 / 2010, IBAN CZ7420100000002701355831, BIC - FIOBCZPPXXX, 
variabilní symbol 202018, do zprávy pro příjemce uveďte Alias.  
Startovné lze uhradit i hotově při registraci – pouze v Kč. 
 
Catering: 
Obědy budou zajištěny – jídlo lze objednat na střelnici. Zajišťuje Joe Loco. 
 
Registrace: 
Probíhá přes internet, bude ukončena 2.4.2018. Po tomto termínu bude registrace střelců 
možná, ale bez možnosti otevření další kategorie. Registrace po termínu je zpoplatněna 
přirážkou 500 Kč a případná sleva pro člena AWS se neposkytuje. Zároveň nelze uplatnit 
požadavek na změnu posse. Při zrušení přihlášky do 9. 4. 2018 se přihlášenému vrací 
uhrazená částka startovného ponížená o 500 Kč. Pokud se střelec zaregistruje bez platby 
a poté se nedostaví na závod ani nezruší registraci do 9.4.2018, bude se na něm 
nárokovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč na dalších závodech, kterých se 
zúčastní. 
  
Pravidla: 
Závod se řídí pravidly SASS, jak pro střelbu, použití zbraní a střeliva, tak pro výbavu a 
oblečení střelců. Dodržování principu Ducha Hry je základní podmínkou soutěže.  
 
Cvičná střelba mimo Warm-up není dovolena, testování zbraní pouze na vyčleněném bay se 
souhlasem Range Mastra. Porušení těchto pravidel – MDQ. 
 
Kategorie: 
Minimální počet střelců pro otevření kategorie: 
Kategorie pro muže – 5 střelců, 
Kategorie pro ženy – 3 střelkyně. 
 



                         
 
Pokud nebude do registrované kategorie přihlášen minimální počet střelců, registrovaný 
účastník bude převeden do kategorie směrem dolů tak, aby byl požadavek na minimální 
počet naplněn. Tyto změny budou provedeny ke dni uzavření přihlášen na internetu. 
 
Výjimky platí pro Buckaroo/Buckarette, Junior, Elder Statesman/Grand Dame, Cattle 
Baron/Cattle Baroness, and El Patron/La Patrona, kde se minimální počet pro otevření 
kategorie nestanovuje. 
 
Systém výpočtu výsledků: 
Wild Bunch (WB) – Stage Points 
Hlavní závod (CAS) – Time. 
 
Střelivo: 
CAS – faktor 60, rychlost střely – revolver 400 až 1000 fps, puška 400 – 1400 fps 
 
Černopraché náboje – navážky prachu u všech nábojů (brokových, revolverových a 
puškových) musí vytvářet takové množství kouře, které je minimálně ekvivalentem 15ti 
objemových grainů černého prachu typu FFG. 
 
Protesty: 
K rukám Match Directora - poplatek 500 Kč, do 15 min. po zveřejnění výsledků. Komise 
pro řešení protestů: Colbert + Sean + Mr. Hungry. 
 
Organizace CAS: 

a. Ředitel závodu – Sean 
b. Range Master – Joe Loco + Blondy 
c. Stage Marshals and stage designer – Colbert 
d. Vedlejší závody – Sean, Blondy, Kid, Highland Kid 
e. První pomoc – Colonel 
f. Zpracování výsledků – Colbert 
g. Ceny – Colbert, Sean 
h. Technické zabezpečení střelnice – Shadows + Highland Kid + Mr. Ugly 
i. Pokladník – Joe Loco 

 
Organizace WB: 

a. Ředitel závodu – Colbert 
b. Range Master – Mr. Ugly 



                         
 

c. Stage Marshals and stage designer– Colbert + Sean 
d. První pomoc – Colonel 
e. Zpracování výsledků – Colbert 
f. Ceny – Sean + Mr. Ugly 
g. Technické zabezpečení střelnice – Mr. Ugly + Highland Kid 
h. Pokladník – Joe Loco 

 
Organizace Plainsman (černý prach): 

a. Match Director – Highland Kid 
b. Range Master – Mr. Ugly 
c. Jsou požadovány dva perkusní revolvery kategorie Frontiersman v ráži .36 a 

větší, střílené stylem Duelist. 
d. Je požadována jednoranná puška v tradiční černopraché revolverové nebo 

puškové nábojové ráži (NE například .30-30). Puška smí mít pružinové 
vyhazovače, pokud jsou pro danou zbraň standardem. Ráže .38 Special je 
povolená. 

e. Brokovnice dvojka nebo jednoranná brokovnice s nebo bez vnějších kohoutů, 
nebo páková brokovnice. 

 
Organizace Long Range: 

a. Ředitel závodu – Kid 
b. Jednoranná zadovka, puškový náboj, 100 m, terč mezinárodní pistolový 
c. 13 ran – poloha v leže 

a. 3 nástřelné – kontrola pozorovacím dalekohledem, bude k dispozici. 
b. Poté10 ran bez kontroly dalekohledem. 

Výpočet výsledků – 10 nejlepších ze 13 ran. 
 


