
Propozice: Tajný závod 2022. 
 

Pořadatel: SBS Moravská Třebová 

 

Datum konání: Sobota, 1.10.2022 

 

Typ závodu: Klubový závod v dynamické střelbě dle pravidel IPSC. 

 

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně. 

 

Kontakt na střelnici: Střelnice Moravská Třebová (Linhartice) GPS: 49.762702, 16.678564 

  49o45’45.76‘‘N, 16o40’42.83‘‘E 

 

Ředitel soutěže: David Nepraš 

 

Hlavní rozhodčí: Josef Plch 

 

Rozhodčí: Budou představeni při poučení. 

 

Statistik: Miloslav Zajíček 

 

Registrace: 7:30 - 8:30 hodin. 

 

Průběh závodu:  8:45 Rozprava / briefing  

9:00 Zahájení střelby 

  15:00 Předpokládaný konec závodu. 

 

Startovné: 250 Kč za osobu. 

 

Kapacita závodu: 40 střelců vč. organizačního týmu cca 10 střelců. 

 

Občerstvení: zajištěno pořadatelem, zahrnuto ve startovném (párek + chléb a káva). 

 

Počet situací: 4 



 

Počet nábojů: minimálně 100 ks. 

 

Hodnocení: Comstock (viz pravidla pro závody IPSC, bod. 9.2.2.1). 

 

 

Penalizace: Dle pravidel IPSC 

 

Diskvalifikace: Nesportovní chování, prst na spoušti při pohybu mimo střelby za pohybu, 

při nabíjení, přebíjení, náhodný výstřel, střelba mimo vyznačené zóny a nedodržení 

bezpečného úhlu.  

 

Vybavení: Pouzdro na zbraň na opasku na straně silné ruky, které splňuje podmínku bezpečného nošení 

zbraně. 

Musí zakrývat lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra.  

Ochrana očí a uší.  

Vhodný sportovní oděv a obuv. 

Minimálně tři zásobníky, u revolverů pomůcky pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Zakázány 

jsou prodloužené zásobníky. 

 

Střelivo: Pouze povolené podle zbrojního zákona, zakázáno průbojné a svítící. 

 

Zbraně. Pistole, revolvery a PCC od ráže 7,65 a výše. Musí vyhovovat divizi standard, 

production, open, revolver a PCC dle pravidel pro závody IPSC. 

 

Divize: Standard/Production, Open, PCC, Revolver.  

 

Kategorie: Junior, Regular, Senior, Supersenior, Lady. 

V případě nesplnění podmínek pro vyhlášení některé divize nebo kategorie, budou závodníci, kterých se  

to bude týkat zařazeni do jiné divize, nebo kategorie na základě rozhodnutí ředitele závodu. 

 

Bezpečnost: Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu 

na střelnici a při odchodu pouze mimo prostor střelnice při dodržení bezpečného 

zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným 

kohoutem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel 

rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – 

zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Při jakémkoli porušení bezpečnosti 

jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené 



osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady 

startovného případně jej vykázat ze střelnice. 

 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a 

újmu. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka! 

 

Zaplacením startovného závodník potvrzuje seznámení s pravidly soutěže, 

bezpečnostními předpisy střelnice, propozicemi závodu a poučením pořadatelů.  

 

Výsledky: Do 20 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže. 

 

Protesty: Řeší se ihned bez vložného u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je 

definitivní. 

 

Ceny: Nejúspěšnější střelci obdrží medaili a věcné ceny v případě, že se v jednotlivých 

divizích, popř. kategoriích zúčastní minimálně 3 závodníci. 

 

Přihlášky nejpozději do pátku 23.9.2022 na e-mailovou adresu: 

david.nepras@email.cz, nebo SMS na tel: 737 530 412 ve formě: 

Jméno a příjmení 

Divize: (Standard/Production, Revolver, Open, PCC) 

Faktor: (Major, Minor) 

Kategorie: (Junior, Regular, Senior, Supersenior, Lady) 

 

 

Závěrečné ustanovení: 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, nebo zrušení závodu 

z důvodu nepředvídatelných okolností. 

 

 

 

V Moravské Třebové dne: 1.9.2022         Za organizační tým David Nepraš. 

        

 

 

mailto:david.nepras@email.cz

