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Aktualizace PROPOZIC 
 

Zbraně odboje 2012 
 
Pořadatel:  SSK č.0023 - Praha 6 
Termín:  sobota, 28.07.2012 
Místo:   Střelnice Halda - Vinařice 
 
Ředitel soutěže: David Šulc   602 250 481,   email: redes@post.cz 
Hlavní rozhodčí: Karel Bina   
Rozhodčí:  zajistí pořadatel 
 
 
Technická ustanovení 
 
Startovné: 100,- Kč na každého účastníka závodu. 
 
Disciplíny: střelba z dlouhé vojenské zbraně jednotlivými ranami do terče na vzdálenost:
   100 m vleže,     5 ran do nástřelu v čase 10 minut 

10 ran do soutěže  v čase 10 minut 
     75 m ve stoje,    5 ran do soutěže  v čase   5 minut 

  50 m vkleče,     5 ran do soutěže  v čase   5 minut 
     25 m ve stoje,    5 ran do soutěže  v čase   3 minuty 
 
střelba z krátké služební (vojenské) zbraně jednotlivými ranami do terče na 
vzdál.:    25 m ve stoje    5 ran do soutěže v čase 3 minuty 

  15 m ve stoje    5 ran do soutěže v čase 1 minuta 
 
Obě střelecké disciplíny (Pu, Pi) jsou sloučeny do jedné soutěže a budou v rámci každé směny 
odstříleny postupně všechny puškové i pistolové položky.  
 
Terče:  pro vzdálenosti: 100 m  nekrytě ležící figura (zelená) 
       75 m  dtto 
       50 m  dtto 
       25 m  dtto          
       15 m  pivní tácek na provázku 
 
Zbraně: dlouhá vojenská dlouhá kulová vojenská opakovací, nebo samonabíjecí

   puška od ráže 6,50 mm a výše, modelovým označením 
   nejpozději do r. 1970 vč., s originálními otevřenými 
   mířidly. Mikrometrická (s výjimkou originálu) a  
   optoelektronická mířidla nejsou povolena. Podmínkou 
   připuštění zbraně do soutěže je platný průkaz zbraně. 

 
krátká služební (vojenská) služební velkorážní pistole, nebo revolver od ráže 

6,50 mm a výše, s délkou hlavně do 4“, s pevnými 
otevřenými mířidly, modelovým označením nejpozději 
do r. 1970 vč. U pistole bude vhodný rezervní zásobník. 
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Mikrometrická a optoelektronická mířidla nejsou 
povolena. Podmínkou připuštění zbraně do soutěže je 
platný průkaz zbraně. 

 
Střelivo: dlouhé zbraně  30 nábojů, vlastní zdroje. 

krátké zbraně  10 nábojů, vlastní zdroje. 
 
Každé kolo musí být odstříleno jednou zbraní (pouze v případě poruchy je možné  použít 
náhradní zbraň). 
 
Hodnocení: Nekrytě ležící figura  součtem bodů dle zasažených kruhů. 
  Pivní tácek   každý zásah = dva body. 

Celkové pořadí je dáno dle součtu dosažených bodů. 
Při shodném výsledku rozhoduje počet zásahů v pivním tácku. 

Kategorie: jedna kategorie, t.j.  všichni dohromady. 
 
 
Časový rozvrh 

 
Prezentace:  9:00 - 9:30hod, po tel (email) dohodě s pořadateli možno i později. 
Zahájení a rozprava: 9:30 - 9:45hod, nástup, upřesnění soutěžních disciplín, dotazy. 
Střelba do závodu: od 9:50 hod nástup 1. směny na stanoviště. 
   od 10:00 hod zahájení střelby 1. směny    
Vyhlášení výsledků: cca12:00 hod, předání cen.     
Ukončení:  krátké zhodnocení závodu 
 
 
Organizační ustanovení 
 
Diváci:  při střelbě na 100  budou diváci v zadní polovině střeliště 

při střelbě na 75 až 15 m budou diváci v odstupu 10 m za příslušnou  
      palebnou čárou. 
 
Protesty: písemně se vkladem 500,-Kč do 15 minut po zveřejnění výsledků. Pokud bude 

protest uznán, bude vklad vrácen. 
 
Občerstvení: je poskytováno provozovatelem střelnice. Konzumace alkoholických nápojů je 

možná po ukončení závodu. 
 
Pojištění: není zajištěno. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. 
 
Zdravotní zajištění: zajištěno v místním zdravotnickém zařízení v Kladně. 
 
Změna propozic: drobná technická změna sestavy terčů vyhrazena 
 
Dotazy: David Šulc, 602 250 481, email: redes@post.cz 
 
Zaplacením startovného závodník potvrzuje, že byl seznámen s pravidly disciplíny a se 
zásadami bezpečnosti na střelnici a zavazuje se k jejich dodržování. 
 
Za výbor SSK č. 0023 Praha 6     Ing. David Šulc 


