
SBS Moravská Třebová zve na klubový závod 

„Duely jednotlivců 2023“ 

Propozice závodu 
 

 

 

Pořadatel:   SBS Moravská Třebová 

Datum a konání závodu: 25.2.2023, střelnice SBS Moravská Třebová  

GPS: 49.761730884529285, 16.678064577269584 

Ředitel závodu:  David Nepraš 

Hlavní rozhodčí:  Luboš Němec 

Rozhodčí na pal. čáře: Luboš Němec, David Nepraš 

Hodnotící komise:  Miloslav Zajíček 

 

Technická ustanovení: 
 

Zbraně a střelivo: 

Povolené jsou pistole nebo revolvery s pevnými mířidly, ráže 7,62 až 12 mm. Při volbě ráže je 

nutno si uvědomit, že padací terče budou seřízeny tak, aby spolehlivě padaly po zásahu do střední 

části střelou ze standardního náboje ráže 9 mm Luger a standardní pistole. 

 

Doporučený počet nábojů na závod / Počet nábojů na jeden duel 

Minimálně 200 ks.                   Neomezeno 

 

Technické podmínky: 

Nejméně 1 zásobník, 1 rychlonabíječ pro revolver, pouzdro/kufřík na zbraň, opasek.  

 

Chrániče zraku a sluchu jsou povinné i pro diváky! 

 

Stav zbraně: 

Pistole – zbraň prázdná na stole / zásobník nabitý vedle zbraně. 

Revolvery – zbraň prázdná na stole / otevřený válec. 

 

Startovní pozice: 

Čelem k terčům, uvolněný postoj, ruce volně podél těla. 

 

Procedura: 

Po startovním signálu závodník nabíjí a tasí zbraň ze stolu, poté řeší sestavu železných padacích 

terčů na vzdálenost cca 15 m, kapitán musí být zasažen jako poslední.  

Počet nábojů není omezen.  

V případě deštivého počasí = start klasicky z pouzdra na zbraň. 

 

Hodnocení: 

Vyhrává závodník, jehož kapitán spadne jako první po sestřelení všech svých terčů. Kapitán může 

být zasažen až poté, kdy poslední terč ze sestavy terčů nenávratně padá. Případně získává bod ten 

závodník, který zvládne sestřelit více terčů = vítězství-3body, remíza–1bod, prohra-0 
bodů. 
 

!!! Kalibrace terčů závodníky je zakázána!!! = diskvalifikace 

V případě špatně nastaveného terče závodník upozorní jednoho z rozhodčích. 



Podmínky střelby: 

Podle počtu registrovaných (reálně účastnících se) závodníků bude v den závodu rozhodnuto 

A) Do 18 závodníků = Střelba každý s každým 

B) Od 19 závodníků = Závodníci budou rozlosováni do skupin. Finální duely proběhnou 

podle umístění v jednotlivých skupinách, tj. desátý s desátým (19 a 20 místo), devátý 

s devátým (17 a 18 místo) atd. 

 

Bezpečnost: 

Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní v pouzdře. Pro závodníky, kteří nebudou mít pro zbraň 

pouzdro, platí pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní v přenosném obalu (kufru). Manipulace se 

zbraní pouze v bezpečné zóně a na střeleckém stanovišti. Manipulace s náboji v bezpečné zóně je 

zakázána. Na střeleckém stanovišti může závodník vyjmout zbraň z pouzdra nebo obalu pouze na 

povel rozhodčího. Střelec musí zbraní mířit pouze do dopadové plochy. 

 

Porušení bezpečnosti a nesportovní chování = diskvalifikace. 

 

Organizační opatření:  

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

 

Podmínky účasti: 

Občanský (služební) průkaz, zbrojní průkaz (ZP), průkaz zbraně (PZ), střízlivý stav. 

 

Ceny: Závodníci obdrží medaile/poháry za 1. až 3. místo + věcné ceny. 

 

Časový rozvrh:  7:30 – 8:30 hod. – registrace, přejímka zbraní, kontrola ZP a PZ 

    8:30 – 8:45 hod. – briefing 

9:00 hod. – zahájení střelby 

14:00 hod. – předpokládaný konec závodu 

 

Organizační příspěvek: 200 Kč 

 

Občerstvení:   Částečně zajištěno (bude k dispozici káva, čaj, minerálka)  

 

Závěrečné ustanovení:  

Protesty do 15 minut po vyhlášení výsledků hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,00 Kč. Při 

zamítnutí protestu vklad propadá. 

 

Maximální počet závodníků je 30. Přednost mají závodníci z klubu SBS Moravská Třebová a 

Alfa Svitavy. Poté budou do registrace zařazeni závodníci ze spřátelených klubů podle data 

registrace. 

 

Registrace nutná do 24.2.2023 

 

Přihlášky zasílejte pouze písemně na adresu: david.nepras@email.cz, SMS na tel: 737 530 412 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 
V případě opravdu nepříznivé předpovědi počasí, vyhrazeno právo na zrušení akce (den 

předem). 

 

                                                                                          Za organizační tým ředitel závodu 

David Nepraš 

 david.nepras@email.cz / +420 737 530 412. 
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