
SBS Moravská Třebová zve na druhý ročník soutěže  

„Všestranný střelec“ 

Propozice soutěže 

Pořadatel:    SBS Moravská Třebová  

Datum a místo konání:          11. 6. 2022, střelnice SBS Moravská Třebová  

(GPS: 49.7626678N, 16.6785633E).  

Charakter soutěže:                 Střelba na kovové, papírové, otočné a pohyblivé terče. 

Ředitel soutěže:   Ing. Radovan Boček 

Hlavní rozhodčí:   Josef Plch 

Rozhodčí na pal. čáře:  Luboš Němec, Marek Zipser 

David Nepraš, Petr Boček 

David Lysoněk, Jakub Řezáč 

Hodnotící komise:   Ing. Miloslav Zajíček 

 

Technická ustanovení: 
Zbraně:  Jsou povoleny ráže od 7,62 mm výše. Střelci se zbraněmi s kolimátory nebo 

lasery budou hodnoceni mimo soutěž. Minimální počet zásobníků - 3 ks. 

Povolena jsou pouze opasková pouzdra. 

Střelivo:  Minimální počet 130 ks, povolené podle zbrojního zákona.  

Kategorie:  Regular, Senior, SuperSenior, Lady - při účasti 3 a více závodníků. 

Počet situací:    5, je možná účast jen na vybraných situacích. 

Hodnocení:   1. Mířená střelba – body (10 ran na 25 m v čase 1. min) 

2. Otočné terče – body (10 m - silná, slabá ruka, 15 m – silná, slabá ruka, 20 

m - s přebitím) 

    3. Kovové terče - Comstock (viz pravidla pro závody IPSC, bod. 9.2.2.1).  

    4., 5. IPSC  -  Comstock (viz pravidla pro závody IPSC, bod. 9.2.2.1). 

     

 Jednotlivé situace – první 3. místa medaile, ze všech zúčastněných. 

Celkově – první 3. místa pohár, podle kategorií. 

 

Organizační ustanovení: 
Podmínky účasti:  Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Protesty do 15 minut po 

vyhodnocení výsledků, hlavnímu rozhodčímu a to pouze písemnou formou 

s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve 

prospěch organizátora. 

Časový rozvrh:   8:00 – 8:30 hod – registrace 

8.30 – 8:45 hod – poučení, rozprava  

8:45 hod. – zahájení soutěže  

18:00 - předpokládaný konec  

Startovné:    250 Kč za osobu  

Kapacita závodu:  32 střelců  



Registrace: Pro snížení administrativní zátěže a zajištění občerstvení žádám zájemce o 

přihlášku na e-mailovou adresu: radovan.bocek@partners.cz 

Občerstvení:    Zajištěno pořadatelem, zahrnuto ve startovném. 

 

    

Bezpečnostní ustanovení: 

Soutěžící startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu. 

Manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště a určenou bezpečnostní zónu je zakázána. Zbraň 

v prostoru střelnice musí být v pouzdře na zbraň, vybitá se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. 

Soutěžící smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel řídícího střelby nebo na místě k tomu 

určeném - bezpečnostní zóna. V bezpečnostní zóně je zakázáno manipulovat se střelivem i cvičným. Při 

jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a ředitel soutěže oprávněni 

neukázněného účastníka vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

 

V Moravské Třebové dne 22. 4. 2022    Ředitel soutěže: Ing. Radovan Boček 

 

 


