STŘELECKÝ MANUÁL
NÁZEV AKCE: „ I.

ročník AMATÉRSKÉ STŘÍLENÍ 2020“

POŘADATEL a MÍSTO KONÁNÍ: Střelnice Jihlava Stříbrný Dvůr
TERMÍN KONÁNÍ: Dle termínové listiny
DRUH SOUTĚŽE:

Veřejný závod

DISCIPLINA - A:
Velkorážní pistole s otevřenými mířidly – střelba jednotlivců na různé papírové terče (každé
kolo jiný terč) v disciplíně střelba obouruč na vzdálenost 10 m v omezeném čase. Bude
zapotřebí 8 ks nábojů. Pro tuto disciplínu viz střelecký manuál - Příloha č.1
DISCIPLINA - B:
Velkorážní pistole s otevřenými mířidly – střelba jednotlivců na kovové padací terče v
různých sestavách, potřebný počet nábojů na každý souboj – 15 ks. Střílí se dvoukolově.
(levá- pravá strana) Start a konec souboje stanoven zvukovým signálem timeru – čas do 30
s; Pro tuto disciplínu viz střelecký manuál - Příloha č.2
ORGANIZAČNÍ VÝBOR: Ředitel závodu: p. Miloslav Matějka
Hlavní rozhodčí: Ing. Karel Kadela, pomocný rozhodčí p. Rostislav Jelínek , p. Jaroslav
Matoušek – správce střelnice; Výsledky: Bc. Jiří Zejda
Propozice I. ročníku AS 2020 nahrazuje tato směrnice a termíny jednotlivých kol
budou zveřejněny na stránkách – Střelnice Stříbrný Dvůr.
Termíny jednotlivých kol - od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020.
-

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

sobota 18. 1. 2020
sobota 15. 2. 2020
sobota 21.3.2020
sobota 25.4. 2020
sobota 2.5. 2020
- Finále - termín bude určen po posledním kole
KATEGORIE a DISCIPLÍNA:
Kategorie společná – jednotlivci, ženy, muži.
Disciplína: velkorážná pistole - standard bez úprav
PODMÍNKY ÚČASTI: ZP, průkaz zbraně, soutěžní zbraně budou povinně uložené v krabici. V
opaskovém, případně 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 manuálem a přílohami této soutěže. Na
neznalost nebude brán zřetel !!!!!

DOKLADY: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, při naplnění dovednostního požadavku
„ pokročilý střelec “ v souladu s PŘ střelnice, lze startovat pod dohledem
STARTOVNÉ: 200,- Kč (včetně jednorázového poplatku 100,-Kč za použití střelnice).
Finále se bude střílet jako samostatné kolo - startovné 200,- Kč.
ZBRANĚ A STŘELIVO: Vlastní, pistole (standard) bez kolimátoru a úprav od r. 9 mm - …... a
střelivo pro civilní použití. Zbraně na náboj 7,62 x 25 (Tokarev) nejsou povoleny! Odpor
spouště nejméně 1,00 kp.; nebude váženo je spoléháno na serioznost
soutěžícího. Upozornění náboj r. 7,65 mm Br. má omezený faktor energie, který je
potřebný k překlopení kovového terče. - (revolver

není povolen) !!!!!!!!

Každý účastník startuje na vlastní riziko a je zodpovědný za škody, které způsobí.
HODNOCENÍ: Hodnocení jednotlivých sestav a celkové vyhodnocení viz podrobnosti ad.5
POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE:
Organizátor jednotlivých kol zabezpečí zveřejnění termínů jednotlivých kol v elektronické
podobě na stránkách střelnice a v papírové podobě v klubovně střelnice.
Řádné vyhodnocení soutěže, započítání výsledků I. ročníku AS s dostatečným předstihem
zveřejnění na stránkách střelnice v elektronické podobě, včetně výsledků finále.
POŘADÍ v SOUTĚŽI:
Bodové hodnocení bude prováděno zápočtem dosaženého nástřelu z jednotlivých kol. Do
finále a konečného pořadí I. r. AS se započítávají nástřely ze čtyř (4) odstřílených kol,
nejnižší nástřel se eliminuje. Prvních osm (8) soutěžících s nejvyšším nástřelem postupuje
do finále,. Od devátého (9) místa bude určeno pořadí podle výsledků ze čtyř (4)
započítávaných kol.
FINÁLE :
Pravidla pro finále soutěže včetně průběžných výsledků z jednotlivých kol budou
zveřejněny na stránkách střelnice. Viz. FINÁLOVÁ SMĚRNICE AS 2020
Do finále I. r. AS 2020 postupuje
hodnocených kol.

8 soutěžících podle nejvyššího nástřelu ze čtyř

Při rovnosti celkového nástřelu
rozhoduje vyšší dosažený výsledek ve čtvrtém
hodnoceném kole. (nebude li rozhodnuta shoda - rozhodne se podle pravidla „ body na
papírovém terči“.)
PROTESTY: Písemně s vkladem 500.- Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků.
TITULY a ODMĚNY :
Vítěz ve finálovém závodě získá titul „ Vítěz I. ročníku AS pro rok 2020", pohár, medaili,
diplom a finanční odměnu v aktuální částce podle počtu startujících; Závodníci na 2. a 3.
místě obdrží pohár, medaili, diplom a finanční odměnu - viz. výše; Závodníci na 4. - 6.
místě obdrží diplom, pohár a poukaz na zboží PETEX. Závodníci na 7.- 8. místě obdrží
diplom a poukaz na zboží PETEX. Závodníci na 9. až ….. obdrží věcnou cenu dle možností
pořadatele.

PŘIHLÁŠKY: Závazně na kontaktní adrese střelnice ddto. Viz. níže
Pozor !!!!!!!!! kapacita střelnice je omezena na maximální nepřekročitelný počet 20
závodníků. Propustnost na kulové střelnici pro dvě disciplíny.
ČASOVÝ ROZVRH: od 8.00 h. presence a losování, 8.

30 h. zahájení střelby (každé kolo)

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 při zacházení se zbraní, bezpečnostní pravidla na střelnici,
řídit se provozním řádem střelnice a pokyny rozhodčích. Při porušení bezpečnosti bude
okamžitě použit institut diskvalifikace. (DQ), a vyloučení ze soutěže !!!!!!!
Při střelbě jsou závodníci, diváci a rozhodčí povinni používat chrániče sluchu a ochranu
zraku.
RŮZNÉ: Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v průběhu soutěže.
Kvalitní občerstvení je již tradičně zajištěno na střelnici
Kontakt: p. Miloslav Matějka tel. +420 603 249 739; email: info@strelnicejihlava.cz
Zpracováním střeleckého manuálu - pověřen Ing. Karel Kadela
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :
Vyhodnocení I. ročníku AS 2020 bude provedeno od 9. místa v posledním kole.
Finále AS bude hodnoceno samostatně v den konání. Celková VL AS 2020 bude
zveřejněna na webových stránkách Střelnice Jihlava Stříbrný dvůr
http.//strelnicejihlava.cz, také na facebooku střelnice,
případně v Jihlavském periodiku.
Tato směrnice nahrazuje propozice soutěže, pokud tyto nebudou vydány samostatně

Platnost od 1. ledna 2020

PŘÍLOHA č. 1
Průběh závodu a jeho hodnocení:
ad.1. Před započetím bude provedeno losování startovního čísla.
ad.2. Maximální počet účastníků je omezen na 20 závodníků. Dosažené výsledky budou
zaznamenány do VL

Manuál pro papírovou disciplínu: - PAPÍROVÝ TERČ - na každé kolo bude vystaven jiný terč
Postup před střelbou, při střelbě a po střelbě:
Povel – (brýle), chrániče sluchu nasadit, zásobník, 8-mi (osmi), náboji naplnit, ( nebo jíž
naplněný) na střelecký stav spolu se zbraní 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
10 sec. vystřelí oboruč - osm (8) ran na vystavený soutěžní terč. Po ukončení střelby vyjme
střelec zásobník ze zbraně a nechá zkontrolovat zbraň i zásobník rozhodčím na palebné čáře.
Po kontrole vypustí pákou záchytu, nebo stažením závěr, dá ránu jistoty, uloží zbraň do
krabice, nebo pouzdra a zásobník na místo obvyklé. Následuje povel - k TERČŮM prohlídka terče ze vzdálenosti 1 m, vyhodnocení nástřelu, popis terče a následuje výměna
terče pro další směnu. Po ukončení soutěžní položky odchází střelec z palebné čáry mimo
prostory střeleckých stanovišť. Výsledek soutěžního nástřelu tj. pět (5) nejlepších zásahů
bude zaznamenán do VL jednotlivých kol. 3 nejnižší zásahy se škrtají .

PŘÍLOHA č. 2
ad.1. Před započetím závodu bude provedena instruktáž.
ad.2. Maximální počet účastníků je omezen na 20 závodníků.
ad.3. Samotná střelba bude provedena na různě velké kovové terče (Gongy, Poppery,
Peppery a otočnou sestavu), umístěné do vzdálenosti 15 m od palebné čáry. Sestavy terčů
budou postaveny rozdílně - levá strana – pravá strana. Otočná sestava bude mezi nimi.

P O Z O R !!!!!!!!!
Pořadí zasažení terčů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 od nejbližšího kovového terče,
jako poslední se střílí otočná sestava. Pokud někdo poruší pořadí
střelby - bude toto kvalifikováno jako procedurální chyba a tento terč
hodnocen jako nula (0). Pokud dojde k zasažení terče odraženou střelou, bude
hodnota zásahu 50 % hodnoty soutěžního terče. Toto se nevztahuje na otočný stav.
ad.4. 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, nebo krabice
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,
zaujme střelecký postoj (střeleckou polohu) a připaží – paže volně podél těla, Protože !!!
- Zahájení disciplíny je se zbraní a zásobníkem s patříčným počtem nábojů, položenými na
podložce střeleckého stanoviště.
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!“, případně 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, nebo vypršením časového limitu následuje povel „Stop!
Palbu zastavit!“- K prohlídce zbraň!“ závodník:
a) okamžitě zastaví střelbu,
b) vyjme zásobník ze zbraně, pokud je náboj v nábojové komoře, tak náboj vyjme přes
výhozní okénko, nebo šachtu z nábojové komory do dlaně, nebo jen stažením závěru.
c) drží zbraň a přiložený zásobník bezpečným směrem připravené ke kontrole rozhodčím,
d) po prohlídce zbraně dá mířenou ránu jistoty, sebere náboj pokud bude vyhozen na zemi
Na povel „Zbraň uložit! Odchod!“ závodník uloží zbraň do krabice, nebo 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 pouze selhač u nepřebíjených nábojů, nebo zlomený úderník
ad.5. HODNOCENÍ STŔELBY NA KOVOVÉ TERČE:
Hodnocení souboje provádí hlavní rozhodčí, který jej vyhodnotí bezprostředně po jeho
skončení. Jednotlivé kovové terče mají bodovou hodnotu 10 bodů, bez rozdílu velikosti,
otočný terč 30 bodů. Zapisovatel zapisuje bodový výsledek a vyzývá dle vylosovaného
pořadí střelce k provedení disciplíny. První vylosovaný střelec nastupuje vlevo, ( 1,3,5..)ve
druhé položce vpravo. Druhý vylosovaný střelec vpravo (2,4,6...) ve druhé položce vlevo
Výrokem rozhodčího o výsledku je tento konečný a nelze se proti němu odvolat, ani podat
protest.
Při střelbě na kovové padací terče se za zasažený považuje terč, který padne do vodorovné
polohy, nebo na vodorovnou podložku položenou na zemi.
Při střelbě na otočný terč se za zasažený a bodovaný terč považuje ten, který se otočí
minimálně do poloviny otočné osy. tj. 90 ° (zákryt držáku sestavy)pokud ne znamená to nula (0) bodů pro zasažený kovový terč.
Jestliže bude zjištěno, že některý střelec po prohlášení o připravenosti ke střelbě má v
zásobníku, větší množství nábojů, než je stanoveno, tj. 15 dostane za tento souboj 0 bodů.
„Každý střílející střelec bude diskvalifikován, jestliže prokazatelně vícekrát
vystřelí více nábojů než 15 na povinnou sestavu, hrubě poruší bezpečnostní pravidla, nebo
kázeň.“Jestliže některý střelec bude diskvalifikován anulují se všechny jeho výsledky ze
soubojů, kterých se diskvalifikovaný zúčastnil a bude vyloučen ze soutěže.

VÍTĚZ : Vítězem soutěže se stává ten střelec - viz finálová směrnice

STŘELNICE JIHLAVA STŘÍBRNÝ DVŮR
ředitel soutěže a majitel střelnice
Miloslav Matějka v.r.

