Dodatek k pravidlům :
Po nedorozumění, vzniklém na soutěži 4.2.2017 v Horní Branné, upřesňujeme způsob střelby
a použití pomůcek, konkrétně brýlí .
Ochrana zraku je samozřejmě nejen povolena, ale dokonce povinná. V pravidlech je uvedeno,
že se netolerují zářezy na štítku čepice nebo otvory v brýlích. Je pravdou, že tímto tedy
nebylo jednoznačně stanoveno, co se vlastně může používat.
Takže tím bylo míněno, že lze používat běžné ochranné brýle, běžné dioptrické brýle i
střelecké brýle, kde si lze nastavit čočku tak, aby vyhovovala střelcovu pohledu. Původně
byly povoleny jen čisté, neupravené, běžně používané ochranné nebo dioptrické brýle. Po
diskuzích o změně tohoto ustanovení bylo použití střeleckých brýlí povoleno, ale s omezením.
Není povoleno mít na jakýchkoliv brýlích, tedy ani střeleckých, otvory, různé značky, irisové
clony, průhledítka ani filtry. Takto vybavené brýle lze používat na disciplínách úplně jiné
kategorie a jiných soutěžích, pokud to pravidla dovolují.. Zakrytí oka, kterým soutěžící
nestřílí je samozřejmě povoleno. Naše soutěže se nazývají „Zbraně světových válek“ a
pořádáme je od roku 1999. Mají svá specifická pravidla. Samozřejmě, že čas od času se
vyskytne někdo, kdo pravidla poruší. Ať už schválně nebo z neznalosti. Třeba mu to i po
nějaký čas prochází, protože si toho rozhodčí nevšimli. Při přistižení pak dochází ke
zbytečným konfliktům. Hříšník se obhajuje tím, že to není výslovně zakázáno a že tedy nic
neporušil. Od počátku pořádání jsme se snažili o vytvoření maximálně jednoduchých a
přehledných pravidel, bez spousty složitých a někdy obtížně pochopitelných ustanovení.
Časem se vývojem i něco změnilo. Základ však zůstal stejný i když „zlepšovatelů“ byly
desítky. Jako již po několikáté upozorňujeme, aby si všichni zájemci přečetli zejména
ustanovení o zbraních a způsobu střelby a pokud s nimi nesouhlasí, ať raději na naše soutěže
nechodí. S nikým se nehodláme dohadovat. Otravuje to pořadatele i ostatní soutěžící a
prodlužuje to soutěže. Myslíme si, že se nám podařilo organizaci zvládnout natolik, že i při
větším počtu účastníků a tolika disciplínách, soutěže končí v přijatelných časech.

