
                                                                                                                            

                                                    PROPOZICE 

NÁZEV  AKCE:   „ II. r. AMATÉRSKEHO ZIMNÍHO STŘÍLENÍ 21/22“ 

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

DRUH SOUTĚŽE:  Veřejný závod z VPs, VRs 6 (pistole, revolver) 
 
DISCIPLINY - A: 
Velkorážní pistole a revolver s otevřenými mířidly – střelba jednotlivců na papírové terče  v 
disciplíně střelba obouruč na vzdálenost 25 m v rozdílném čase. Počet nábojů 35 ks 
 
DISCIPLINA - B:    
Velkorážní pistole a revolver s otevřenými mířidly – střelba jednotlivců na různé kombinace 
kovových padacích a papírových terčů s různým počtem nábojů v různých sestavách, 
potřebný počet nábojů do 50 ks. Start a konec bude stanoven zvukovým signálem timeru. 
 

Poznámka : Při střelbě z revolveru je nutný rychlonabíječ !!!!!!!!!!!!       
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR: Ředitel závodu: p. Miloslav Matějka 
Hlavní rozhodčí: Ing. Karel Kadela, pomocní rozhodčí z řad střelců, p. Jaroslav Matoušek – 
správce střelnice; 
 
Termíny jednotlivých kol II. ročníku AZS 2021/22  budou vždy  zveřejněny na stránkách – 
Střelnice Stříbrný Dvůr. 
 
Termíny jednotlivých kol -  od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022. 
 
             -  1. kolo    sobota   20. 11.  2021 
             -  2. kolo    sobota   11. 12. 2021 
             -  3. kolo    sobota    22.1.2022 
             -  4. kolo    sobota    26.2. 2022 
             -  5. kolo    sobota    19.3.  2022 
             -  Finále  - termín bude určen po posledním kole   
             
KATEGORIE a DISCIPLÍNA: 
Kategorie    – jednotlivci, ženy, muži. 
Disciplína:   velkorážná pistole a revolver  - 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 provozním řádem střelnice, 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 střeleckého stavu. 
 Finále se bude střílet jako samostatné kolo - startovné  200,- Kč. 
 
ZBRANĚ A STŘELIVO: Vlastní, pistole a revolver (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.   
 
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  II. ročníku ZS 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 II. r. AZS 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 ZS 2022 
 
Do finále II. r.  AZS 2021/22 postupuje  8 soutěžících podle nejvyššího nástřelu ze čtyř 
hodnocených kol.   
 
Při rovnosti celkového nástřelu  rozhoduje vyšší dosažený výsledek ve čtvrtém 

hodnoceném kole. (nebude li rozhodnuta shoda - rozhodne se podle pravidla „ body na 
papírových terčích“.)   
 
PROTESTY: Písemně s vkladem 500.- Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků. 
 
TITULY a ODMĚNY : 
 
Vítěz ve finálovém závodě získá titul „ Vítěz II. ročníku AZS pro rok 2021/22", pohár, medaili, 
diplom a věcnou cenu; Závodníci na 2. a 3. místě obdrží  pohár, medaili, diplom a věcnou 
cenu.  Závodníci na 4. - 6. místě obdrží diplom, pohár a věcnou cenu dle možností 
 pořadatele.  Závodníci na 7.- 8. místě obdrží  diplom a věcnou cenu dle možností 
 pořadatele.  Závodníci na 9. až  ….. obdrží drobnou věcnou cenu dle výběru. 
 
 
PŘIHLÁŠKY: Závazně na kontaktní adrese střelnice ddto. Viz. níže 
 
Pozor !!!!!!!!! kapacita střelnice  je omezena na maximální nepřekročitelný počet 25 
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 
 

Povinnosti účastníka soutěže: Pokud to bude nutné v souladu s nařízením 
vlády  ???? - 
 
Při vstupu do areálu střelnice, je každý povinen předložit jeden znásledujících dokladů: 
-Negativní PCR test maximálně dle NV 
-Negativní antigenní test dle NV 
-Doklad o probíhajícím očkování (přeočkování) 
-Doklad o ukončeném očkování (platí 6 měsíců) 
-Doklad o prodělaném SARS-Cov-2 (platí 180 dní) ? 
-Čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ : 
 

 Vyhodnocení II. ročníku ZS 2021/22 bude provedeno od 9. místa  v posledním kole. 

 Finále AZS  bude hodnoceno samostatně v den konání. Celková VL  AZS 2021/22 bude 
 zveřejněna na webových stránkách Střelnice Jihlava Stříbrný dvůr 
                                      http.//strelnicejihlava.cz, také na facebooku střelnice. 
                                                  
 
              Tato směrnice nahrazuje propozice soutěže, pokud tyto nebudou vydány samostatně   
                              

                             Platnost od 1. listopadu 2021 

 

 

 

     PŘÍLOHA  DISIPL ÍNY: 

mailto:info@strelnicejihlava.cz


       Upozornění: 

Závodník je povinen absolvovat všechny soutěžní disciplíny s jedinou 
zvolenou zbraní (Pi nebo Re), kterou zahajuje soutěž. 
 

1. kolo -    Střelba z  velkorážové pistole (revolveru) - VPs, VRs 6 

- střelba jednotlivců na sestavu kovových  padacích  terčů různých velikostí. Start a 
konec střelby stanoven zvukovým signálem timeru (začátek z leva, začátek zprava a obráceně) 

- počet nábojů –  neomezen 

-  vzdálenost terčů 15 m 
- čas  do 15 sec. 
- hodnocení – H = z/t, (kovový terč 10b.) 

- střelba na papírový terč vzd. 15 m, čas 150 sec. Počet náb. 13 
- hodnocení – H= z; 3 nejhorší zásahy se škkrtají   
 
  2. kolo -  Mířená střelba na přesnost z  velkorážové pistole (revolveru) - VPs, VRs 

- počet nábojů – 5 ran nástřelných,  1 x 15  soutěžních  ran silná ruka 
- 1 x 15 soutěžních ran slabá ruka 
- terče a vzdálenost – terč 77- P (nekrytě ležící figura s kruhy), vzdálenost terče 15 m 

- čas – 2 minuty na nástřel, 1 x 8 minut na soutěžní střelbu, dvoukolově 
- hodnocení – H = z, 
-               
3. kolo     Kombinovaná střelba z  velkorážové pistole (revolveru) - VPs, VRs 

- počet nábojů –   1 x 18 soutěžních  ran 
- terče a vzdálenost – terč MGPO (USA), vzdálenost terče 8m 

- čas – 35 sec. 
- hodnocení – H = z 
- počet nábojů –  1 x 10  soutěžních ran  kovové terče 
- Kovové terče a vzdálenost – sestava 8 terčů, vzdálenost terčů od 15 m 
- čas –  do 15 sec. 
- hodnocení – H = z/t, (z = 10 b.) 

4. kolo -    Střelba z  velkorážové pistole (revolveru) - VPs, VRs 6 

-  počet nábojů – 5 ran nástřelných, 2 x 15  soutěžních  ran 
- terče a vzdálenost – terč  50x20 (mezinárodní terč), vzdálenost terče 25 m 

- čas – 2 minuty na nástřel, 1 x 6 minut na soutěžní střelbu, dvoukolově   
- hodnocení – H = z, 
-  
5. kolo -    Střelba z  velkorážové pistole (revolveru) - VPs, VRs 6 

-  počet nábojů – 5 ran nástřelných, 1 x 10  soutěžních  ran 
- terče a vzdálenost – terč č. 535 (negativní figura) vzdálenost terče 35 m 

- čas – 2 minuty na nástřel, 1 x 6 minut na soutěžní střelbu, 
- druhé kolo 10 soutěžních  ran  do 30 sec.   
- hodnocení – H = z, 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


