
 
 

 
 

pořádá dne 17.11.2019  
 

VEŘEJNOU STŘELECKOU  SOUTĚŽ  JEDNOTLIVCŮ 
 
Druh soutěže:     Jednokolová střelecká soutěž jednotlivců. Zúčastnit se mohou všichni zájemci 

o sportovní střelbu, bez rozdílu klubové nebo svazové příslušnosti, pouze však 
držitelé zbrojního průkazu skupin B a E 

Místo konání:  Střelnice SSK 0061, ul. U Tesly, Petřvald u Karviné 
Termín konání:  17.11.2019, zahájení soutěže 9.00 hod. s prezentaci od 8.30 hod. 
Zbraně, střelivo:      Všechny druhy samonabíjecích pistolí od ráže 7,62 mm bez kolimátoru, 

kompenzátoru a laseru 
Startovné:  150,- Kč 
Hodnocení:  Celkový součet. Při bodové shodě rozhoduje lepší výsledek druhé disciplíny 
Protesty:  Případné protesty se řeší u rozhodčího při vyhodnocení terčů 
Organizační:   Všichni účastníci závodu jsou povinni používat ochranu sluchu. Je doporučeno 

používat ochranu zraku. Na požádání správce střelnice jsou všichni účastníci 
soutěže povinni předložit ZP, průkaz zbraně̌ a zbraň̌ ke kontrole. 
Každý střelec, který́ se zúčastní́ soutěže, podpisem prezenční́ listiny potvrzuje 
taktéž̌ seznámení s propozicemi soutěže a provozním řádem střelnice SSK 0061 
Petřvald. Každý́ závodník startuje na vlastní nebezpečí́ a plně̌ odpovídá́ za škodu, 
nebo újmu jim způsobenou.  

Odměny:  Minimálně tři závodníci a závodnice budou odměněni (poháry + hotovost) 
Ředitel závodu:  Dušan Svěrák, správce střelnice 
Hlavní rozhodčí:  Marcel Žurovec 
Zdr. zabezpečení:    Ošetření na střelnici, Záchranná služba Karviná a Ostrava 
Informace:  Marcel Žurovec, tel. 732253545 
 
 
PROPOZICE ZÁVODU 
 

1. Disciplína 
Vzdálenost 15 m, 15+15 ran, obouruč s přebitím, v čase 60 sec. 
Zbraň vybitá a položená se dvěma zásobníky na střeleckém stole, na povel se nabíjí a střílí 
Terč: mezinárodní pistolový 
 

2. Disciplína 
Vzdálenost 25 m, 10+10 ran, obouruč, v čase 90 sec.  
Zásobníky, pistole a náboje na stole, nenapáskováno a nenabito, na signál se páskuje, nabíjí střílí, 
přebíjí zásobník a střílí 
Terč: mezinárodní pistolový 

 
3. Disciplína 

Vzdálenost 15 m, 10 ran pravou rukou, pravý terorista, přebití + 10 ran levou rukou, levý terorista, 
v čase 60 sec. 
První zásobník zasunutý ve zbrani – 10 nábojů, zbraň nenatažená, náboj není v komoře, druhý 
zásobník na střeleckém stole – 10 nábojů, zbraň skloněná pod úhlem 45°. 
Terč: rukojmí +-  

 


