
Zápis z jednání prezídia č: 5.1. 2012 

 

Účast: Kuchta Miroslav, Klecanda Kvido, Šedý Roman, Šedina 

Jiří, Marek Jiří, Dadák Pavel, Heglas Jakub 

100% 

 

 Prezidium schválilo divizi MODIFIED jako národní divizi. 

Součástí tohoto zápisu je i dodatek k pravidlům - PŘÍLOHA NÁRODNÍ 1. 

Divize Modified 

 

  

PRO :  7  PROTI : 0  NEHLASOVAL :   0 

 

  

Zápis schválil: Bc. Roman Šedý                                 Zapsal: Miroslav Kuchta 

Prezident asociace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA NÁRODNÍ 1. Divize Modified 

 

Divize Modified 
 

 

1 Minimální výkonový faktor pro Major 170 

2 Minimální výkonový faktor pro Minor 125 

3 Minimální hmotnost střely Ne 

4 Minimální ráž střely / délka nábojnice 9 mm / 19 mm 

5 Minimální ráž střely pro Major 10 mm 

6 Minimální odpor spouště (viz příloha F2) Ne 

7 Maximální rozměr zbraně Ano, viz níže 

8 Maximální délka zásobníku Ano, viz níže 

9 Maximální kapacita zbraně Ne 

10 Maximální vzdálenost zbraně a zásobníků/rychlonabíječů od těla  50 mm 

11 Platí pravidlo 5.2.3.1 Ano 

12 Omezení polohy pouzdra a dalšího vybavení Ano, viz níže 

13 Povolena optická / elektronická mířidla Ano 

14 Povoleny kompenzátory, tlumiče hluku a/nebo výšlehu Ano 

15 Povoleny porty hlavně Ano 

 

Zvláštní podmínky: 

 

16. Zbraň ve stavu připravenosti (viz čl. 8.1), avšak nenabitá a s vloženým prázdným zásobníkem nebo se 

zavřeným prázdným válcem, se musí celá vejít do prostoru krabice o vnitřních rozměrech 225 mm x 150 

mm x 45 mm (tolerance +1 mm, -0 mm).  Vyhovovat musí všechny zásobníky, jinak platí pravidlo 6.2.5.1.  

Při vložení zbraně do krabice může být stavitelné hledí mírně stlačeno, ale všechny ostatní prvky zbraně, 

včetně skládacích nebo sklopných optických/elektronických mířidel, musí být ve stejném stavu jako při 

startovním signálu. 

 

17. Zbraň, žádný prvek k ní připojený, ani pouzdro a žádné související vybavení nesmí přesahovat linii 

znázorněnou v příloze F3. Každé takovéto vybavení, které dle názoru rozhodčího toto nesplňuje, musí být 

bezpečně a urychleně upraveno. V opačném případě platí pravidlo 6.2.5.1. 

 

 


