
                                                                                                                        

                                                   STŘELECKÝ MANUÁL 

NÁZEV  AKCE:                                  „ Stříbrný pohár“ 

POŘADATEL a MÍSTO KONÁNÍ:  Střelnice Jihlava Stříbrný Dvůr 
 
TERMÍN KONÁNÍ:  23. listopadu 2019 
 

DRUH SOUTĚŽE:  Veřejný závod 

 
DISCIPLINA - A: 
Před hlavním soubojovým závodem bude připraven kvalifikační závod na netradiční terč v 
disciplíně střelba silnou a slabou rukou s přebitím na vzdálenost 15 m. Bude zapotřebí 13 
ks nábojů. Podle umístění bude nastaven soubojový pavouk. Pro tuto kvalifikační disciplínu 
viz  střelecký manuál  -  Příloha č.1 
 
DISCIPLINA - B:    
Velkorážní pistole služebního charakteru – netradiční souboj jednotlivců na kovové padací 
terče různých velikostí - sada zrcadlově (5 ks) 2 x 4 + KAPITÁNI, počet nábojů na souboj – 6 
ks. Start a konec souboje stanoven zvukovým signálem timeru – čas 15 s; ostatní zde 
neuvedené podle těchto pravidel - viz níže 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR: Ředitel závodu: Miloslav Matějka 
Hlavní rozhodčí: Ing. Karel Kadela, pomocní rozhodčí Rostislav Jelínek , Jaroslav Matoušek, 
Martin Matoušek  - Výsledky: Bc. Jiří Zejda 
 
PODMÍNKY ÚČASTI: ZP, průkaz zbraně, soutěžní zbraně budou povinně uložené v 
opaskovém, nebo stehenním pouzdře na straně střílející ruky.( Na střelnici bude zbraň bez 

zásobníku v zásobníkové šachtě) Ochrana zraku a sluchu povinná. Všichni musí 

dodržovat pravidla bezpečného zacházení se zbraní a bezpečnosti na střelnici. Všichni 

střelci budou zařazeni do kategorie „pokročilý střelec“ dle provozního řádu střelnice a 

jejich povinností je řádné a důsledné seznámení s propozicemi a přílohami této soutěže. Na 
neznalost nebude brán zřetel !!!!! 
Každý účastník startuje na vlastní riziko a je zodpovědný za škody, které způsobí. 
 
DOKLADY: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, při naplnění dovednostního požadavku 
„pokročilý střelec“ lze startovat pod dohledem 
 
STARTOVNÉ: 250,- Kč (včetně jednorázového poplatku 100,-Kč za použití střelnice) 
 

ZBRANĚ A STŘELIVO: Vlastní, pistole - (revolver není povolen) 
služebního typu od r. 9 mm - .45“ a střelivo pro civilní použití. Zbraně na náboj 7,62 x 25 
nejsou povoleny! Odpor spouště nejméně 1,00 kp. Upozornění náboj r. 7,65 mm   Br.  má 
omezený faktor energie, který je potřebný k překlopení kovového terče. 
 
 
HODNOCENÍ: Hodnocení jednotlivých soubojů a celkové vyhodnocení viz podrobnosti ad.5 
 
PROTESTY: Písemně s vkladem 500.- Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků. 
CENY:  Pohár, diplom a finanční odměna pro 3 nejúspěšnější účastníky,(300,-, 250,-, 200,-,) 
pro další věcné ceny dle možností pořadatele 
 
PŘIHLÁŠKY: Závazně na kontaktní adrese střelnice, nebo telefonicky ddto. 
Pozor v současné době je kapacita střelnice omezena na maximální 



nepřekročitelný počet 16 závodníků. První veřejná soutěž na kulové střelnici. 
 
ČASOVÝ ROZVRH: od 8.00 h. presence,  8. 30 h. nástup a losování, 9.00 h. zahájení střelby 
 
POJIŠTĚNÍ: Každý účastník startuje na vlastní riziko a vlastní pojistku. 
 
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: Lékárnička na střelnici, Nemocnice  Jihlava 
 
TECHNICKÁ  A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ:  Všichni účastníci jsou povinni dodržovat 
pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní, bezpečnostní pravidla na střelnici a 
řídit se pokyny a povely rozhodčích. Při porušení bezpečnosti bude okamžitě použit institut 
diskvalifikace. (DQ) 
Při střelbě jsou závodníci, diváci a rozhodčí povinni používat chrániče sluchu a ochranu 
zraku. 
 
RŮZNÉ: Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto propozic. 
 
Kvalitní občerstvení je zajištěno na střelnici 
 
Kontakt:  Miloslav Matějka tel.+420 603 249 739; mail: info@strelnicejihlava.cz 
 
Vydání střeleckého manuálu - správce střelnice Stříbrný Dvůr: Ing. Karel Kadela 
 
PŘÍLOHA č. 1 
 
Průběh kontrolního závodu a jeho hodnocení: 
ad.1. Před započetím bude provedeno losování startovního čísla. 
ad.2. Maximální počet účastníků je omezen na 16 závodníků. Na základě výsledků 
bude sestaven soubojový pavouk. Podrobnosti k pavouku bod ad.7. 
 

Manuál pro kvalifikační disciplínu:   -    NETRADIČNÍ TERČ 

Postup před střelbou, při střelbě a po střelbě: 

Povel - (brýle)chrániče sluchu nasadit, oba zásobníky, jeden 8-mi (osmi), druhý 5 ti (pěti) náboji 

naplnit a na střelecký stav odložit.  Střelec stojí na střeleckém stanovišti s rukama podél těla a 

čeká. Následuje povel   "PŘIPRAVENI" - "POZOR" malá pauza než zazní hlasitý zvukový signál 

TIMERU. Po tomto signálu uchopí střelec zbraň, založí zásobník do zbraně, stažením závěru 

do zadní polohy, jeho vypuštěním nabije zbraň a v časovém limitu 120 sec. vystřelí jednoruč - 

spouštění silnou rukou osm (8) ran na vystavený soutěžní terč. Držení zbraně při střelbě - 

pravák  pravou rukou -  levák  levou rukou. Po dostřelení prvního zásobníku střelec 

okamžitě  přebíjí zbraň, mění úchop zbraně a pokračuje střelbou jednoruč - spouštění slabou 

rukou z druhého zásobníku zbývajících pět (5) ran. Držení zbraně při střelbě - pravák   levou 

rukou -  levák  pravou rukou. Lze zpevnit ramenní blok. Výstřel po signálu TIMERU (tj. po 

časovém limitu bude hodnocen jako 0.) Po ukončení střelby vyjme střelec zásobník ze zbraně 

a nechá zkontrolovat jak zbraň, tak i oba zásobníky rozhodčími na palebné čáře. Po kontrole 

vypustí pákou záchytu, nebo stažením závěr, dá ránu jistoty, uloží zbraň do pouzdra a 

zásobníky na místo obvyklé. Následuje povel - k TERČŮM - prohlídka terče ze vzdálenosti 1 

m, vyhodnocení nástřelu- 3 nejnižší zásahy se škrtají (zalepí se bílou zálepkou)  a výměna 

terče pro další směnu. Po ukončení soutěžní položky odchází střelec z palebné čáry  mimo 

prostory střeleckých stanovišť. 

PŘÍLOHA č. 2 
ad.1. Před započetím závodu bude sestaven soubojový pavouk. 
ad.2. Maximální počet účastníků je omezen na 16 závodníků. 
ad.3. Samotná soubojová střelba bude provedena na různě velké kovové terče(Gong a 
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Poppery) umístěné ve stejné vzdálenosti od palebné čáry. Sestava  kovových terčů – 1 x 
gong, 1 x malý popper, 2 x velký popper + KAPITÁN. Sestavy terčů obou závodníků 
jsou postaveny zrcadlově. KAPITÁNÍ (A,B) nejblíže k sobě, při pádu padají zkříženě přes 
sebe.Vzdálenost terčové sestavy bude do 15 m od palebné čáry. 
Pořadí zasažení terčů: 1 až 4 libovolně, KAPITÁN poslední. 
ad.4. Zahájení disciplíny je se zbraní a zásobníkem položenými na podložce střeleckého 
stanoviště. 
Na povel „Nástup!“ nastoupí závodník na přípravnou čáru na své 
vylosované nebo určené střelecké stanoviště. Rozhodčí zaujme místo za střílejícími. 
Na povel „K terčům! si závodník zvedne terče do pohotovostní polohy a 
zkontroluje je, případně seřídí. 
(Závodník je zodpovědný za správné postavení a seřízení svých terčů. 
Proto nespadnutí terče po zásahu nelze reklamovat.) 
Po zvednutí kovových padacích terčů a gongu nastoupí závodník na palebnou čáru, 
která je totožná s přípravnou čárou. 
Na povel „ Připravit“ si závodník 
a) nasadí chrániče sluchu a ochranné brýle, 
b) vyndá zbraň z pouzdra, 
c) může si krátce vyzkoušet zamiřování (tuto činnost musí vždy ukončit mířenou ránou 
jistoty), 
d) položí zbraň a zásobník s patřičným počtem nábojů na podložku střeleckého stanoviště, 
e) zaujme střelecký postoj (střeleckou polohu) a připaží – paže volně podél těla. 
Rozhodčí na palebné čáře dotazem „Připraveni?“ zjišťuje, zda je 
závodník připraven k plnění disciplíny. 
a) pokud je závodník k plnění disciplíny připraven, neodpovídá, 
b) pokud ještě není připraven, odpoví „Ne!“, 
c) jestliže závodník odpoví “Ne!“, tak rozhodčí na palebné 
čáře od tohoto okamžiku za 30 vteřin vydá povel „Konec přípravy!“. 
Na povel „Pozor!“ očekává závodník startovní povel. 
Na povel - signál timeru, nebo „Start!“, nebo jiný dohodnutý signál, 
závodník uchopí zbraň, založí zásobník, natažením závěru nabíjí zbraň a bez dalšího povelu 
zahájí střelbu na terčovou sestavu. 
Po splnění stanoveného úkolu a povelech „Stop! Palbu zastavit!“, „Vybít zbraň!, K prohlídce 
zbraň!“ závodník: 
a) okamžitě zastaví střelbu, 
b) vyjme zásobník ze zbraně, 
c) vybije zbraň (vyjme náboj z nábojové komory)bezpečným způsobem ve směru střelby, 
d) drží zbraň a přiložený zásobník bezpečným směrem připravené ke kontrole rozhodčím, 
e) po prohlídce zbraně dá mířenou ránu jistoty, 
Na povel „Zbraň uložit! Odchod!“ závodník uloží zbraň do pouzdra a zásobník na místo 
obvyklé. 
Rozhodčí na palebné čáře může vydávat i jiné povely s ohledem na 
vzniklou situaci. 
Poznámka: Při nespadnutí zasaženého terče nemá závodník nárok na opakování. 
Při závadě na zbrani nebo vybavení po startovním signálu ztrácí závodník nárok na 
opakování. Výjimku tvoří selhač u nepřebíjených nábojů, nebo zlomený úderník 
ad.5. HODNOCENÍ SOUBOJŮ: 
Hodnocení souboje provádí hlavní rozhodčí, který jej vyhodnotí bezprostředně po jeho 
skončení. 
Zapisovatel zapisuje výsledek a vyzývá dle stanoveného rozpisu soutěžící střelce 
soubojového turnaje k provedení disciplíny. První vyzvaný střelec nastupuje vždy vlevo, 
druhý vpravo. Při jednokolovém souboji nastupuje střelec jednou vlevo podruhé vpravo atd. 
Výsledek souboje se vyhlásí ve stejném pořadí jako při nástupu k souboji. 
Výsledek souboje, který rozhodčí vyhlásí veřejným výrokem, se stanoví na 
základě poměru bodů, které jsou vyjádřením počtu zasažených terčů 
jednotlivými střelci, přičemž jeden zasažený terč = 1 bod. ( Příklady: 
4:5, 2:3, 5:3 ….... atd.) 



 Výrokem rozhodčího o výsledku souboje je tento konečný a nelze se proti němu odvolat, 
ani podat protest. 
Vítěz: Vítězem souboje se stává ten střelec, který dříve zasáhne všechny 
terče, nebo který zasáhne více terčů. Souboj může skončit i nerozhodně. 
Je-li však KAPITÁN jedním ze soupeřů řádně v pořadí za sažen, souboj 
skončit nerozhodně nemůže. 
Zasažením KAPITÁNA ve správném pořadí jedním ze soupeřů, dosažením 
časového limitu, nebo vystřelením všech nábojů, pokud je jejich počet 
stanoven, souboj končí. Rozhodčí ukončí souboj povelem „STOP“, „Palbu 
zastavit“, nebo zvukovým signálem. Soupeřům se pak počítá výsledek 
dosažený do této doby. Vystřelení nábojů na stojící terče v reakční době 
po skončení souboje se toleruje. 
Zasažení cizího KAPITÁNA: 
je-li zasažen ve správném pořadí(poslední) soupeřem je platné, jako by 
jej zasáhl závodník sám. 
(Poznámka: Kapitáni soupeře jsou symbolicky zastíněni 
kontrolní zástěnou. Apelujeme na to, kdyby došlo k prostřelení kontrolní zástěny, aby se 
závodník zachoval sportovně a přiznal se k chybě. Věříme, že tomu tak bude.) 
Při střelbě na kovové padací terče se za zasažený považuje terč, který 
padne do vodorovné polohy, nebo na vodorovnou podložku položenou na 
zemi. Za dříve zasažený terč se považuje ten, který viditelně dříve 
padne do vodorovné polohy. Každý terč zasažený střelou vypálenou v rámci 
časového limitu, pokud je tento přesně stanoven, se hodnotí a to i 
tehdy, když do vodorovné polohy padne po skončení tohoto limitu. 
Každý střelec musí nejprve zasáhnout základní skupinu terčové sestavy a jako poslední 
musí střílet na KAPITÁNA. Porušení této zásady znamená 0 bodů pro daného střelce v 
souboji. Soupeř získá tolik bodů, kolik terčů zasáhne ve stanoveném časovém limitu. 
Zasáhne-li, (respektive bude-li se to závodník,nebo hlavní rozhodčí domnívat)                                                                                                                                                                                                                    
závodník terče ve správném pořadí, ale KAPITÁN dopadne do 
vodorovné polohy viditelně dříve než některý z terčů na pozici 1 až 4, 
pak se závodníkovi započítá 0 bodů. 
Spadne-li terč do vodorovné polohy po povelu ke startu zjevně před 
prvním výstřelem, souboj se opakuje. 
Po prvním výstřelu se již všechny terče, které spadly považují za 
zasažené a hodnotí se v pořadí, ve kterém spadly. 
Zasáhne-li jeden ze střelců vedoucí terč mimo pořadí po skončení 
souboje, počítá se mu tolik bodů, kolik terčů zasáhnul do okamžiku 
ukončení souboje. Střelec nebude sankcionován, protože v okamžiku zasažení 
vedoucího terče souboj již skončil. 
Jestliže se jeden ze soupeřů nedostaví do 2 minut na střelecké 
stanoviště od okamžiku kdy k tomu byl vyzván rozhodčím, nebude souboj 
střílet. /obdrží hodnocení 0/ Soupeř absolvuje souboj samostatně a získá 
tolik bodů, kolik terčů zasáhne ve stanoveném časovém limitu. 
Jestliže bude zjištěno, že některý střelec po prohlášení o připravenosti 
ke střelbě má v zásobníku větší množství nábojů, než je stanoveno, dostane 
za tento souboj 0 bodů. Soupeř absolvuje souboj samostatně a získá tolik 
bodů, kolik terčů zasáhne ve stanoveném časovém limitu. Jestliže bude 
střelec tento přestupek opakovat, bude diskvalifikován. 
 
 
 
 
 „Každý střílející střelec bude diskvalifikován, jestliže prokazatelně 
vystřelí více nábojů než je stanoveno,hrubě poruší bezpečnostní pravidla, nebo kázeň.“ 
Jestliže některý střelec bude diskvalifikován anulují se všechny jeho výsledky ze soubojů, 
kterých se diskvalifikovaný zúčastnil. 
 



ad.6. Určení pořadí při rovnosti bodů: 
a) Pořadí v závodu při počtu 16 závodníků: 
V případě rovnosti bodů na 1. až 5. místě rozhoduje vzájemný rozsřel. 
Při rovnosti bodů na dalších místech se závodníci se stejným počtem bodů 
umístí na stejném pořadí a vynechá se příslušný počet míst. 
b) Určení pořadí v závodu: 
1. a 2. místo je určené přímo z pavouku. 
o 3. a 4. místu rozhodne souboj (k.o.) (nikoliv vzájemý rozsřel) mezi 
poraženými ve 4. souboji pavouku viz schéma. 
o 5. a 6. místu rozhodnou souboje systémem k.o. pavouk mezi poraženými 
ve 3. souboji. viz schéma. 
o 7. a 8. místu rozhodne počet bodů dosažených v pavouku o 5. a 6. 
místo. V případě rovnosti budou závodníci umístěni na 7. místě a další 
místo v pořadí bude vynechané. 
Závodníci na 9. místě až 16. místě budou umístění z pavouku podle 
dosažených bodů v pavouku. Při rovnosti dosažených bodů budou umístěni 
na stejném pořadí, příslušný počet následujících míst v pořadí se 
vynechá. 
Definice: „Vzájemný rozstřel“ je souboj na jednoho poppera (jsou postaveny 
2 popery v překříženém postavení jako kapitáni) na 2 vítězné souboje, 
přičemž po každém souboji se střídá strana. Vítězem rozstřelu je ten, kdo 
dosáhne vítězství dvou soubojů. (2:0; 2:1.Jestliže se závodník z nějakého 
důvodu vzájemného rozstřelu nezúčastní, je hodnocen jako poražený v daném 
rozstřelu.V případě vzájemného rozstřelu více než dvou závodníků může dojít 
k situaci, že tyto rozstřely skončí nerozhodně. V takovém případě se 
rozstřely opakují, ale už jen na 1 vítězství, až do porušení rovnosti mezi 
závodníky. 
 
 
 
 
 
 
 

                STŘELNICE JIHLAVA STŘÍBRNÝ DVŮR 

„STŘÍBRNÝ POHÁR „ 

Disciplína 

    VP  SOUBOJ JEDNOTLIVCŮ NA KOVOVÉ TERČE 

                               Platnost 23. listipadu 2019 

 
 
 
 
 
ad. 7. SHÉMA SOUBOJOVÉHO PAVOUKA: 

 

 PŘÍLOHA č. 2 
 

 

 
Schéma soubojového pavouka, včetně vyznačení podpavouků o další místa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


