
 
 
   
 

Sportovní klub  Policie Nový Jičín z. s. 

Střelecký oddíl a AVZO Odry 

 
Pořádá  na střelnici  AVZO Odry 

 
                                       sportovní  soutěž 
 
 

S n i p e r   22 lr 
 
 
 
DRUH  SOUTĚŽE : Střelecká soutěž jednotlivců – držitelů  zbrojních průkazů                                                                                                                                   
                                     skupiny  B,C nebo E, pozvaní hosté a všichni příznivci 
                                     střeleckého sportu  ve  střelbě z pušky ráže 22 LR, opakovací nebo                                        
                                     jednoranové s libovolným puškohledem.                                                                   
               
MÍSTO KONÁNÍ :   střelecký areál   AVZO  ODRY 
 
TERMÍN  KONÁNÍ :      1.kolo - 13.4.   
                                           2.kolo - 18.5.    
                                           3.kolo – 22.6.  
                                           4.kolo - 21.9.   
                                           5.kolo závěrečné - 19.10.2019 
 
                                           Začátek vždy od 09.00 hod. Prezentace od 08.15-08.45 
                                            
ZBRANĚ, STŘELIVO :  vlastní, pušky ráže 22lr, opakovací nebo jednoranové opatřené  
                                      puškohledem  s libovolným zvětšením. Povolen  jeden zásobník    
                                      na  5-10 nábojů.   
                                      Počet nábojů minimálně 100 (vezměte si nějaké na nástřel). 
                                      Je povoleno použití pevné (tvrdé) podložky pod zbraň, na které    
                                      je  zbraň položena volně nebo sklopné dvojnožky, pevně                        
                                      uchycené ke zbrani. 
          Je zakázané použití „třetího bodu“(pažba se nesmí dotýkat 
          přímo podložky nebo země  a nesmí být podepřena pevným 
          předmětem.) Použití střeleckých rukavic je zakázáno. 
                                     Je povoleno používání pozorovacího dalekohledu a časomíry. 
                                     Před závodem bude provedena přejímka zbraní. 
       

S T A R T O V N É  :     15 0 Kč 

 



 
 
   
 
ŘEDITEL  SOUTĚŽE:  Štastný František 
ROZHODČÍ :     Konvičný Lumír,   Štastný František , Rosa Stanislav, Ivo Domorák 
HODNOCENÍ :  Střelci si hodnotí terče navzájem, nejasnosti řeší rozhodčí, 8 nejlepších 
                              výsledků v každém kole  přepočítá  tříčlenná  komise složená z řad 
                              závodníků, která je ustanovena  na začátku závodu. 
   Počítá se pouze zasažený kruh (jasně viditelný  po narovnání papíru.) 
   Při rovnosti výsledků rozhoduje terč č.6. 
 
       
PROTESTY :        Protesty s vkladem 500,- Kč. 
ODMĚNY  :  Každé kolo diplomy do 5. místa , v konečném pořadí poháry do pátého                       
                       místa + ceny a minimálně 15 losovaných cen.  Do konečného pořadí 
                      seriálu se počítají  3  nejlepší  výsledky. Každý hodnocený střelec seriálu   
                      obdrží  pamětní medaili s logem soutěže. 
      
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ : Ošetření nemocnice Odry 
 
 

OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO NA STŘELNICI 
 
 

PŘED ZAHÁJENÍM ZÁVODŮ BUDE KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ SEZNÁMEN S BEZPEČNOSTNÍMI 
PRAVIDLY NA STŘELNICI, COŽ POTVRDÍ PODPISEM NA PREZENČNÍ LISTINĚ A KAŽDÉ 
PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL  BUDE TRESTÁNO VYLOUČENÍM SOUTĚŽÍCÍHO 
ZE ZÁVODU BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO. 

 
 

 Žádáme všechny střelce, aby se do soutěže přihlásili následovně: 
 

SMS zprávou na 603 161 656, 608 727 364 
e-mailem na  stastnyf@seznam.cz,     RosaStanislav@seznam.cz 

Forma přihlášky: jméno- příjmení- klub 
 

Důvodem tohoto opatření je omezený počet účastníků. Přihlášku Vám potvrdím stejnou 
formou jakou ji podáte. 

 
 

DALŠÍ  INFORMACE K SOUTĚŽI  PODÁ : František Šťastný   tel.  603 16 16 56 
                                                                             Stanislav Rosa        tel.  608 72 73 64 
 
 
 
 
 

 



 
 
   
 

POPIS DISCIPLÍNY: 

Jedná se o mířenou střelbu na vzdálenost 50 a 25 metrů. Závod se skládá ze  3 částí: 

- Část	1	–	vzdálenost	50	m	

- Terč	1	a	2		nástřel	a	střelba		40	ran		 	 	 30		min	
- pro	nástřel	(neomezený	počet	nábojů)			

Terč	1	–	formát	A4	

	

Terč	2	–	formát	A3	

	



 
 
   
 
Část 2 – vzdálenost 50 m 
           

Terč	č.	3	–	10	ran	v	čase																																																																						100	sec	
Terč	4	nástřel	a	střelba		20	ran																																																										15	min	
	 	 	 	 	 	

Terč	3	–	formát	A4	

	

Terč	4	–	formát	A3	

	

	

	



 
 
   
 
	

	

Část	3	–	vzdálenost	25	m	

- Terč	č.	5	a	6		střelba	40	ran	 	 	 	 	 30	min.	

	

Terč 5 – formát A4 
	

 
Terč 6 – formát A4 

 



 
 
   
 

Maximální nástřel  1000 bodů                  

T e r č e 

Zobrazení terčů v těchto propozicích je z hlediska rozměrů ilustrativní. 

 

 

S pozdravem“ střelbě zdar“ 

Lumír Konvičný,  Šťastný František,  Rosa Stanislav a Ivo Domorák. 

 

 
 

 

 

 


