
 
Soutěž ve střelbě velkorážní puškou na 300m-200m-100m 

 Název soutěže:       Liga 300+200+100    2020 

 Pořadatel:               Sportovní střelecký klub Lazce 

 

 Datum konání:  I. Kolo        14.3.2020      
   II. Kolo    18.4.2020 
   III. kolo   23.5.2020   
   IV. kolo    12.9.2020 
   Finále  10.10.2020 
. 
 Místo konání:                    Lazecká střelnice Olomouc-Černovír  
 
 Organizační výbor: 
                                   hlavní rozhodčí: Luděk Mather  
                                   velitel střelnice:  Josef Petrůj     
                                  předseda HK: Pavel Urban 
        
 Disciplína:             střelba velkorážní puškou s mechanickými mířidly 
 
                                300m  3+15 ran   20min   terč 500/1000 pro VT 
                                200m      15 ran    10min   terč bude určen před závody 
                                100m      15 ran    10min   terč bude určen před závody  
    
    

 poloha ke střelbě vleže s oporou   

 dalekohledy k pozorování zásahů povoleny 

 na 300m je povoleno používat komunikační prostředky, nebo ukazování pomocníkem 

 komunikační prostředky nesmí rušit na střelišti ostatní střelce (použít sluchátko) 

 na 300 m se hodnotí 15 lepších zásahů z celkových 18 (nejhorší tři zásahy jsou 
považovány za nástřel). 

           Závodníci mohou použít vlastní podložku (do síly 25 mm). 
 
Hodnocení: 
 
          Pořádají se 4 kola + finále. Každému střelci se započítají 2 lepší výsledky +   
          výsledek finálového závodu. Vítězem ligy se stane závodník, který ve dvou 
          počítaných turnajových kolech ligy a finále získá nejvíce bodů.  
          Při rovnosti bodů rozhodne o celkovém pořadí nejlepší dosažený výsledek  
          ve finále, nebo v případě absolutních výsledků jejich větší počet. Výsledek 
          je dán součtem nástřelů v terčích v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší 
          výsledek v položce 300 metrů. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 



kategorie:  A 1– útočná 7,62x39 
                   A 2 - útočná ostatní 
                   B – velkorážní puška – ostatní 
  

Zbraně a střelivo vlastní  
 
Zbraně: 
 
 A1,2 Útočná puška – samonabíjecí velkorážní puška, délka hlavně max. 530 mm. 
      1. Puška na náboje se středovým zápalem do ráže 8 mm, pažba pevná nebo                                      
          sklopná ramenní opěra. Kompenzátor je povolen.     
      2. Minimální odpor spouště 1,4 kg, napínáček spouště se nepovoluje. 
      3. Mířidla mechanická otevřená. 
 Dodatečné přestavby se nepovolují. 
         
 B Velkorážní puška – jednoranná, opakovací nebo samonabíjecí 
        1. Puška na náboje se středovým zápalem do ráže 8 mm   
        2. Minimální odpor spouště 1,4 kg, napínáček spouště se nepovoluje. 
        3. Mířidla mechanická otevřená nebo dioptrická. 
 
 
          
  Střelivo: je zakázáno střelivo magnum a střelivo s ocelovým jádrem (vojenské). 
 
Účast: Soutěže se mohou zúčastnit závodníci s platným ZP. 
            Při zápisu ho předloží s průkazem zbraně. 
 
Protesty:    u hlavního rozhodčího s poplatkem 500Kč. 
 
Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc 
 
Registrační příspěvek:  ve výši 500,- Kč za první kategorii a 300,- Kč za další kategorii se 
uhradí při zápisu do startovní listiny. 
 
Občerstvení: V ceně startovného je oběd, nealko, káva/čaj. 
 
Časový plán:      prezentace   do              9,00 hod.     
                            na střelnici   zahájení     9,15 hod.                    
                            zahájení střelby              9,30 hod.     
                            ukončení                        do 45 minut po dostřílení 
 
Různé: Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to závažné  

okolnosti.  
Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu 

či újmu. 
 
 
 Luděk Mather 
hlavní rozhodčí                                                                                                                                                                     


