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Střelnice SSK Klatovy 

29. 5. 2016 

 

 



Srdečně zveme příznivce pušek na závod “Klatovský malorážkový 

sniper”, kterýž se koná dne 29. 5. 2016 v areálu střelnice SSK 

Klatovy. 
 

Startovné 150,- Kč (Placeno hotově při registraci) 

Počet ran: 22 LR - Minimálně 35 (doporučeno alespoň 70) 

 

Vedení závodu:  Zdenek Kadlec ( kadu.z@seznam.cz ) tel.: +420 724 479 685 

 

Střelci budou ráno při registraci rozděleni do jednotlivých divizí, podle typu zbraně 

a mířidel: 

 

Časový rozvrh: 8:30 – 9:00 Registrace na střelnici 

9:00 – 9:15 Zahájení  

9:15 – 13:00 Závod 22 LR 

13:00 – 14:00 Shot-off (souboje dvojic) 

                               14:00 Vyhlášení výsledku 22LR  

 

Divize: 

Open manuál: optická mířidla, opakovačka 22LR 

Open semi-auto: optická mířidla, samonabíjecí 22LR 

 

Divize je vyhlášena pouze v případě, že v dané divizi dokončí závod alespoň 5 

závodníku. 

 

Povolené úpravy zbraní: povolené jsou veškeré úpravy a ladění, které však nesmí 

mít vliv na bezpečnost zbraně. Pojistka musí být funkční. Zakázána je pouze 

“zadní” nožička pod pažbu.  

 

Optické zaměřovače: fix nebo variabl – maximální povolené zvetšení 50x 

 

Ostatní vybavení: Po celou dobu soutěže je povoleno používat pozorovací 

dalekohledy. Bobíky, pytle s pískem nebo cementem, stojánky, nožičky a další 

lecosy je dovoleno používat jako oporu pouze na/pod předpažbí při střelbě vleže. 

Silně doporučen je 5 a víceranný zásobník. 

 

Stage 1 – WARM UP! – Zahřívací kolo 

Střílí se z libovolné polohy s volitelnou oporou předpažbí dle uvážení závodníka. 

Závodník zaujme jím zvolenou polohu na povel „nabít a připravit“. 



Startovní stav zbraně: nabitá 5ti náboji, bez náboje v komoře 

 

Střílí se po jedné ráně do každého z deseti terčů (viz. Příloha 1) v omezeném času 

20minut. 

„Kontrolní nástřel zbraně“ je možno provádět kdykoli v průběhu střelby do tercu 

určených pro nástřel. Vzdálenost tercu 50m. 

 

Vyhodnocení = součet dosažených bodových hodnot 

 

Stage 2 – HOSTAGE RESCUE! – Záchrana rukojmí! 

Střílí se z libovolné polohy s volitelnou oporou předpažbí dle uvážení závodníka. 

Závodník zaujme jím zvolenou polohu na povel „nabít a připravit“. 

Startovní stav zbraně: nabitá 4ti náboji, bez náboje v komoře 

 

Po startovním signálu zaujme závodník jakoukoli polohu a střílí po jedné ráně do 4 

foto terčů, (viz Příloha 2) v čase 1 min. Za každý zásah hlavy únosce 10 bodů, 5 

bodů silueta únosce, za nezasažení 0, za zasažení rukojmí -10 bodu. Vzdálenost 

tercu 50m.  

 

Vyhodnocení = součet dosažených bodových hodnot 

 

Stage 3 – Pub Game! – Hospodská Hra! 

Startovní pozice: Vstoje na přípravné čáre, zbraň v ponosu – závodník drží zbraň 

slabou rukou v oblasti předpažbí, silnou rukou v oblasti za lučíkem, prst mimo 

lučík. Hlaveň směruje přibližně vodorovné k terčům, pažba se dotýká ve výšce 

kyčlí. 

Startovní stav zbraně: Nabitá 3mi náboji, bez náboje v komoře 

 

Po startovním signálu zaujme závodník jakoukoli polohu a střílí po 3 ranách do 2 

terčů (viz Příloha 3) v čase 2 min. Vzdálenost tercu 50m.  
 

Vyhodnocení = součet dosažených bodových hodnot 

 

Stage 4 – KNOW YOUR LIMITS – znej své meze 

Střílí se z libovolné polohy s volitelnou oporou předpažbí dle uvážení závodníka. 

Závodník zaujme jím zvolenou polohu na povel „nabít a připravit“. 

Startovní stav zbraně: nabitá 5ti náboji, bez náboje v komoře 

 

Střílí se na terc (viz. Příloha 4). Na terci je 6 různě velkých kruhu s různou 

bodovou hodnotou. Závodník smí na každý z kruhu vystřelit maximálně jednou. 



Nezasažení některého kruhu znamená nulu z celé položky. Závodník muže vystřelit 

1 až 5 ran, podle toho jak si troufá – kdykoli muže přestat střílet. Vzdálenost tercu 

50m. Čas je omezen na 1 minutu. 

(Zasažení jednoho kruhu 2x je taky za nulu z celé položky) 

 

Vyhodnocení = součet dosažených bodových hodnot 

 

Stage 5 – FIGHT! – Boj! 

Startovní pozice: Vstoje na přípravné čáre, zbraň v ponosu – závodník drží zbraň 

slabou rukou v oblasti předpažbí, silnou rukou v oblasti za lučíkem, prst mimo 

lučík. Hlaveň směruje přibližně vodorovné k terčům, pažba se dotýká ve výšce 

kyčlí. 

Startovní stav zbraně: Nabitá 5ti náboji, bez náboje v komoře 

 

Po startovním signálu zaujme závodník polohu v kleče s oporou  pevné tyče a střílí 

se 10 ran do jednoho terče redukované nekrytě ležící figury (viz. Příloha 5) v 

omezeném času 10minut. 

Vzdálenost tercu 50 m.  

 

Vyhodnocení = součet dosažených bodových hodnot  

 

SHOT-OFF – souboj dvojic na poppery - vyhodnocuje se zvlášť 

Střílí se z polohy dle uvážení závodníka. 

Startovní pozice: Vstoje na přípravné čáre, zbraň v ponosu – závodník drží zbraň 

slabou rukou v oblasti předpažbí, silnou rukou v oblasti za lučíkem, prst mimo 

lučík. Hlaveň směruje přibližně vodorovně k terčům, pažba se dotýká ve výšce 

kyčlí. 

Startovní stav: Nabitá 5ti náboji, bez náboje v komoře 

 

Vždy dva závodníci nastoupí na přípravnou čáru, po startovním signálu zaujmou 

jakoukoli polohu a střílejí oba nejdříve dva své poppery, pokud oba zásahem 

spadly, střílí “kapitána”. Vítěz postupuje do dalšího vyřazovacího kola. 

Poppery jsou prezentovány třemi kovovými destičkami o rozměrech cca 7x9 cm. 

Vzdálenost tercu 50m. 

 

Vyhodnocení = vítěz/poražený - vyřazovací systému „pavouk“ viz příloha 6 

 

Oděv: doporučeno je civilní nebo sportovní oblečení. 

Občerstvení: zajištěno přímo v areálu střelnice 



Zbraň je povoleno nabíjet až na povel rozhodčího, zásobník můžete dopáskovávat 

kdykoli, ale nevkládat do zbraně. Při pohybu na střelnici musí ústí hlavně směrovat 

přímo vzhůru, závěr otevřený, případné zasunutá bezpečnostní vlaječka. Nebo musí 

být zbraň uzavřena v pouzdře.  

V bezpečnostní zóně je zakázána jakákoli manipulace se střelivem. Vyrušování 

(zvonění mobilu atp.) je penalizováno ztrátou 10ti bodu z první disciplíny. 

Přílohy tohoto dokumentu obsahují terce v aktuálních velikostech při vytištění na 

papír A4. 

[ Stačí jen vytisknout a hned můžete začít trénovat  ] 

 
 

pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích 

 

 

Plán dalších střeleckých akcí, propozice a výsledky najdete na webu: 

                           WWW. SSK-KLATOVY.WZ.CZ 

…nezapomeňte navštívit stránky sponzora http://www.lovecky-obchod.cz/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.lovecky-obchod.cz/


 

Příloha 1 – velikost A4 

 



Příloha 2a – velikost A4 



Příloha 2b – velikost A4 

 



 

Zóna zásahu 

Příloha 3a – velikost A3 



 

Příloha 3b – velikost A3 



Příloha 4 – velikost A4 

 



Příloha 5 – velikost A4 



Příloha 6 


