
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel: SSK Klatovy - Luby 

 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE 

 

 

 

Podzimní cena velkorážních zbraní 
 

 

2. října 2016 

 

 

Klatovy, Plzeňský kraj, ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vážení přátelé sportovní střelby, zveme Vás na veřejnou střeleckou soutěž 

 „PODZIMNÍ CENA VELKORÁŽNÍCH ZBRANÍ“ 

 

Druh soutěže:   soutěž jednotlivců 

Pořadatel soutěže:  SSK Klatovy  

Datum konání: 2. října 2016 

Místo konání:  Sportovní střelnice SSK Klatovy - Luby  

 

Ředitel závodu             Zdeněk Kadlec ( kadu.z@seznam.cz )  

tel.: +420 724 479 685 

Hlavní rozhodčí           Jiří Koukal 

 

Podmínky účasti: soutěže se mohou zúčastnit střelci, držitelé zbrojního                                

                               průkazu /kontrola ZP a PZ při prezentaci/ pro krátkou  

                               kulovou zbraň 

 

Startovné:  70,-- Kč – Spi placeno hotově při registraci 

   70,-- Kč – Vre 25m placeno hotově při registraci 

                               70,-- Kč – Vpi 25m placeno hotově při registraci 

70,-- Kč – Vpi 50m placeno hotově při registraci 

V případě, že účasti ve třech disciplínách bude souhrnné startovné 200 Kč, ve 

čtyřech disciplínách 250 Kč 
 

Kategorie:   
1. Sportovní pistole  5+30  25 m (ráže. 22Lr)  

- Terč pistolový mezinárodní 50/20  

  bude střílet postupně na dva terče, v celkovém čase 30 min. 

2. Velkorážní revolver/ pistole 5+20 25 m (ráže. 30 -. 45) 

- Terč pistolový mezinárodní 50/20 

 bude střílet postupně na dva terče, v celkovém čase 20 min. 

3. Velkorážní pistole 5+20 25 m (ráže. 30 -. 45) 

Terč nekrytě ležící figura 

bude střílet postupně na dva terče, v celkovém čase 20 min. 

4. Velkorážní pistole (revolver)  25  50 m (ráže. 30 -. 45) 

- Terč pistolová figura oválná velká 

v čase 15 min a bude se počítat 20 nejlepších zásahů 

 

U velkorážní pistole nebo revolveru se zásahy kalibrují na ráži 9 mm 

 
   Časový rozvrh: 8:30 – 9:00 prezentace závodníků Spi 

   8:30 – 10:00 prezentace závodníků Vpi, Vre 

   9:15 zahájení 

   9:30 zahájení střelby 

12:00 Vyhlášení výsledků  

      Bezpečnost:  

- manipulace se zbraněmi mimo stanoviště na povel rozhodčího je zakázána. 

- zbraň musí být v pouzdře (nebo zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem 

a bez zásobníku. 

- střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra (nebo zavazadla) na stanovišti jen na 

povel rozhodčího.  

- Jakékoli porušení bezpečnosti = diskvalifikace! 

 

    Ostatní vybavení: Po celou dobu soutěže je povoleno používat pozorovací  

           dalekohledy. 

    Vyhodnocení: cca 30 minut po poslední ráně 

    Technická ustanovení: V soutěži mohou startovat i pořadatelé soutěže.  

    Hospodářská ustanovení: účast v soutěži na vlastní náklady střelce. 
 

Popis cesty na střelnici: příjezd na střelnici po silnici č.27  směr Klatovy - 

Železná Ruda, za železničním podjezdem odbočit k benzínovému čerpadlu, 

projet kolem garáží, střelnice je cca po 150 metrech. 
 

     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/

