
 
ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ,  
SSK 0019 - Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 32. 
 
 

 
P R O P O Z I C E 

 
 
 

 
 

31. srpna 2013 
 

 
 
 

Druh soutěže : Soutěž je zařazena do II. kategorie 
     Jedná se o soutěž jednotlivců a předem nahlášených dvojic. 
Místo konání :  Střelnice Děčín - Maxičky 
 
Disciplíny : 31.08.2013 VPu-MC Li, VPu-MC St, do 300m 

 1.09.2013 Vojenská puška 300 m - Přebor ČR 
 
Kategorie soutěže : 
   
31.08.2013 
 
1) Velkorážní standardní puška s puškohledem - zbraně dle pravidel sportovní 

střelby 
2) Velkorážní libovolná puška s puškohledem - zbraně ostatní do ráže 8 mm. 
3) Soutěž dvojic - standardní puška ad. 1) 
4) Soutěž dvojic - libovolná puška ad. 2) 

 
1.09.2013 
 
Dle propozic str. 3 
 
V případě, že jeden závodník z nahlášené dvojice střílí libovolnou puškou, je dvojice 
automaticky zařazena do kategorie 4). 
 

Organizační výbor : 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní rozhodčí  : 
PHK : 
Sbor rozhodčích : 
Doklady : 
 
Startovné : 
 
 
Zbraně a střelivo : 
Časový rozvrh : 
 
 
 
Přejímka zbraní : 
Losování : 
 
 
Hodnocení : 
Odměny : 
 
Protesty : 
 
 
Tech. ustanovení : 
 
Hosp. ustanovení : 
 
 
 
Pojištění : 
 
Zdravotní zajištění : 
 
Přihlášky do soutěže : 
 
 
 
Kontakty : 
 
 
 

Předseda :   Gregor Miloslav 
Ředitel soutěže :  Gregor Jan 
Tajemník a hospodář :  Gregorová Jana 
Technické zajištění :  Vejnar Petr 
    Judr. Rájek Werner 
    Osladil Václav  
    Boháček Zdeněk ml 
 
Ing. Bílek Lubomír A0008  
Gébl Antonín  A0099 
Určí pořadatel 
Členský průkaz organizace zabývající se sportovní 
střelbou, zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 
31.08.2013 : 200,- Kč/jednotlivec, 100,- Kč/dvojice  
 1.09.2013 : 150 Kč  za kategorii a zbraň (jeden 
závodník může střílet i více zbraněmi i v jedné kategorii) 
Každý závodník vlastní 
7.00 - 8.00 prezentace 
8.00  slavnostní zahájení 
8.15  příprava 
8.30  zahájení střelby  
Mrňák Přemysl - při prezentaci 
Bude provedeno na základě došlých přihlášek s 
přihlédnutím k počtu soutěžících na jednu zbraň, 
organizačním výborem a upřesněno při prezentaci 
Podle PSS a ŘSS ČSS 
První tři závodníci v jednotlivcích obdrží medaili a diplom, 
ve dvojicích diplom. 
Podávají do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč 
po zveřejnění výsledků. V případě neoprávněného 
protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
Jedná se o střelnici polního typu. Má 8 stanovišť pro I. a 
II. část závodu a 4 stanoviště pro III. část závodu. 
Všechny náklady spojené s účastí na soutěži si hradí 
účastník sám, nebo jeho vysílající složka. Ubytování ani 
dopravu pořadatel nezajišťuje. Na střelnici bude zajištěno 
základní občerstvení. 
Pořádající SSK je pojištěn pojistkou č. 85-5990011818-6 
u družstevní pojišťovny ČESKÁ KOOPERATIVA a.s. 
Střelnice je vybavena lékárničkou. Pohotovost, 
Nemocnice Děčín I. 
Pro organizaci je vhodné zaslat písemně, nebo e-
mailem nejdéle do 15. května 2013 na adresu : 
Gregor Miloslav, Čertova Voda 113, Děčín XIV,  
nebo 
e-mail : mil.gregor@volny.cz  nebo  jang381@seznam.cz 
tel. : 412520227, 602408227, 775866533 



P Ř I H L Á Š K A 
 
  
Na  soutěž ve střelbě VPu-MC na mizivé cíle do 300m dne : 31. srpna 2013 
 
Přihlášku doručte nejpozději 15.08.2013 na adresu dle propozic. 
 
 
Název SSK :                                                                                 č. SSK:   tel.:   e-mail: 
 
 
 
Příjmení  -  jméno              rok nar. průkaz kategorie 

Lib/Std 
dvojice Spolu 

zbraň 
Telefon e-mail 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

. 



Přebor republiky ve střelbě 
z vojenských pušek do 300 m 

 
SSK 0019 Boletice nad Labem, 407 11, Děčín 32 

na střelnici Děčín Maxičky 
 

POŘÁDÁ 
 

v neděli  1. září   2013 
 

střeleckou soutěž jednotlivců ve střelbě z vojenské kulovnice 
 

P R O P O Z I C E 
 
Kategorie soutěže - zbraně 
   

1. vojenská kulovnice opakovací nebo samonabíjecí na jednotný náboj ráže 6mm  

    a větší s otevřenými mířidly  vzor do roku 1945.  
     může být i poválečná výroba např. M24/47, SVT, M1 aj.) 

Lze střílet i ze zbraní s namontovaným puškohledem umožňujícím mířit podhledem, během závodu musí být sklo puškohledu 
překryto (víčkem / lepící páskou) a mířit je povoleno pouze mířidly. 

2.  vojenská kulovnice opakovací nebo samonabíjecí na jednotný náboj ráže  
    5,6 mm a větší s otevřenými mířidly  

           vzor od roku 1945 do roku 1970     
(např. vz. 54, SVD, FN FAL, M16 (AR 15), G3, M14,  a jejich klony bez nebo se zakrytým dalekohledem apod.) 



  3. Vojenská kulovnice na náboj 7,62x39 mm s otevřenými mířidly 
jedná se o zbraně:  vz.58 resp. CZ 858 apod., AK 47  a jejich klony, vz. 52/57, SKS.. 

4. Vojenská odstřelovačská puška vzor do roku 1970  
Standardní vojenská odstřelovačská puška  (např. Mosin vz. 1930, Dragunov vz. 1963 a jeho klony z Jugoslávie, Rumunska, Iráku, 
vz. 54, Mauser K 98 apod.) se standardním pokud možno původním optickým zaměřovačem s maximálně 4-yř násobným 
zvětšením  
 

Zbraně nesmí být sportovně laděny (např. napínák spouště, sportovní pažba, dodatečně montované dioptry, 
kolimátory, mikrometrická mířidla apod.). Nevztahuje se na pažby klonů vz. 58 popř. AK. 
Závod je v duchu vojenského  střílení - VOJÁK SE STARÁ, VOJÁK MÁ ovšem bez speciálních sportovních pomůcek (střelecký kabát 
apod.) 
V případě pochybnosti se můžete telefonicky nebo po mailu informovat. 
Pozorovací dalekohled je povolen 
Nápověda od pozorovatele možná není. 
Všechny kategorie se střílí vleže s oporou 

 Účast v dobových uniformách vítána. 
Vzdálenost:       100, 200  a 300m 
Počet terčů:       3       -100m  - mezinárodní pistolový terč 50/20  

-200m  - nekrytě ležící „zelená“ figura terč č.135-P – mizivé terče  
-300m  - vpřed  běžící   figura  120x45cm  ( do r. 1985 figura  pro       
               rychlopalnou pistoli) – mizivé terče  

Počet ran:    5+30 
  

Provedení: a) nástřel  - 5 ran v čase 5 minut na terč 50/20 na 100m 
   - zalepení terče kontrastními zálepkami 
 b) 10 ran v čase 5 minut na terč 50/20 na  100m - pevné terče -  hodnotí se zásahy podle kruhů,  

pauza  - 1 minuta pro nabíjení a korekci mířidel 
c) 5 ran  na terč nekrytě ležící figura s kruhy na  200m –  mizivé terče (5-7 sekund terč  vystaven, 10-15 sekund terč skryt)  - 
hodnotí se zásahy podle kruhů,  

pauza  -  30 sekund (pro nabíjení a korekci mířidel) 
d) 10 ran, s dobíjením po 5ti nábojích do zásobníku, v čase 90 sekund) na terč vpřed běžící figura  s kruhy  na  300m – 
mizivé terče 

Pozor !!!   (pro vyrovnání hendikepu opakovacích pušek a přiblížení bojovým 



podmínkám nabíjet jen po 5ti nábojích do zásobníku a  možno použít jen jeden 
zásobník )  

pauza  -  30 sekund (pro nabíjení a korekci mířidel) 
e) 5 ran  na terč nekrytě ležící figura s kruhy na  200m –  mizivé terče (5-7 sekund terč vystaven, 10-15 sekund terč skryt)  - 
hodnotí se zásahy podle kruhů  

          výměna  terčů a střílí další směna. 
                                     
Hodnocení podle běžných pravidel Českého střeleckého svazu – v případě shody výsledků rozhoduje počet desítek atd.. 
 
Účast:                    otevřený závod  
Doklady:                zbrojní průkaz, průkaz zbraně 
Organizační výbor: předseda Miloslav Gregor 412520227, 602408227 

ředitel soutěže – Jan Gregor tel. 775 866 533,  e-mail: jang381@seznam.cz  
Hl. rozhodčí:    Boháčková Martina 
Technické zabezpečení: Judr. Rájek Werner, Osladil Václav 

      Boháček Zdeněk a Jiří, Ruffer Jaroslav 
  Sbor rozhodčí :   určí pořadatel 
Startovné:             150 Kč  za kategorii a zbraň (jeden závodník může střílet i více zbraněmi i v jedné kategorii) 
Zbraně a střelivo:  Každý závodník vlastní 
Časový rozvrh:    Prezentace od    8.00 – 9.00 hod  
Zahájení závodu:        v 9.00 hodin 
Ukončení:   Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno po ukončení závodu 
Ceny: První tři závodníci dostanou věcnou cenu a diplom, do 5. místa diplom v každé disciplíně  
Doprava:   vlastní 
Technické ustanovení:      Jedná se o střelnici polního typu s 8mi stanovišti   
Hospodářské ustanovení: Všechny náklady spojené s účastí na soutěži si hradí účastník sám,         

nebo jeho vysílající složka. Ubytování ani dopravu pořadatel nezajišťuje.  
Na střelnici bude zajištěno základní občerstvení. 
Pojištění:  Pořádající SSK je pojištěn pojistkou č. 85-5990011818-6 u družstevní pojišťovny ČESKÁ  KOOPERATIVA a.s. 
Zdravotní zajištění: Střelnice je vybavena lékárničkou první pomoci. Lékařská pohotovost Děčín I, ul. 28. října 
Informace a přihlášky: Na místě nebo – Jan Gregor tel. 775 866 533, jang381@seznam.cz 
  mil.gregor@volny.cz, tel 412520227, 602408227 
Výklad propozic:  náleží výhradně pořadateli, který je může upravit podle stávajících podmínek 

Bezpečnost:  Manipulace se zbraní na střelišti jen na povel rozhodčího.  
Mimo střelecké stanoviště musí být v areálu střelnice zbraně vybité, závěr v otevřené poloze s vyjmutým zásobníkem !!!  

                        Každý závodník je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 119/2002 Sb. 
(o zbraních a střelivu). Všichni účastníci soutěže při plnění soutěžních disciplín jsou povinni užít předepsanou ochranu  sluchu a 
zraku. 

Porušení bezpečnostních předpisů je důvodem k 



diskvalifikaci 
 

V pátek 30.8.2013 od 10.00 do 18.00 možnost tréninkové střelby na  střelnici. 
                                                    
Popis cesty na střelnici : Z Děčína IV. směrem na Jalůvčí a Sněžník. Za Jalůvčím asi 2 km –  

odbočka vpravo na Maxičky. Projede se celou obcí a těsně za posledním domem vlevo je odbočka na lesní cestu doprava. Asi v 
polovině cesty se lesní cesta rozdvojuje ve tvaru V, pokračuje se po levé cestě až na střelnici. 

    GPS – LOC : 50° 49´46,473“ N    14°11´33,25“E  
  Změna podmínek střelby náleží výhradně hlavnímu rozhodčímu - po dohodě s pořadatelem, dle podnebí a stavu střelnice.  
 
 
 

P Ř I H L Á Š K A 
 
  
Na Vojenská puška 300 m dne : 1. září 2013 
 
 
 
Název SSK :                                                                                 č. SSK:   tel.:   e-mail: 
 
 
 
Příjmení  -  jméno              rok nar. Průkaz kategorie 

 
  Telefon e-mail 

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

 


