
 

 

 
 

STŘELECKÁ SOUTĚŽ ZE ZBRANÍ SLUŽEBNÍCH RÁŽÍ 

Místo konání: Sportovní střelnice Příbor - Klokočov 

Pořadatel:  AVZO Kopřivnice, p.s.         

Termín konání: I. kolo 26.06.2021  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

 II. kolo 17.07.2021  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

 III. kolo 21.08.2021  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

 Finále 18.09.2021  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

Disciplíny:  Samonabíjecí pistole ráže 9mm Luger, .45 ACP a revolvery ráže .38 Special, .357 
Magnum s otevřenými mířidly 

 Samonabíjecí puška 7.62x39, 5.45x39, 5.56x45 s otevřenými mířidly nebo 
kolimátory bez zvětšovacího modulu 

Časový harmonogram: 9:00   pistole a revolver  11:00 samonabíjecí puška 

Ředitel soutěže: Jaromír Zetek, předseda AVZO Kopřivnice, p.s. 

Hlavní rozhodčí: Pavel Poláček 

Podmínky účasti: Platný zbrojní průkaz skupiny B, D nebo E + průkaz zbraně 

Hodnocení:  Celkový výsledek bude počítán jako průměr dvou nejlepších výsledků základních 
kol + nástřel ve finále. Při shodě rozhodne nástřel ve finále. 

Startovné: 100,- Kč za každé kolo a disciplínu 

Přihlášky: elektronicky mailem info@avzo-koprivnice.cz nebo 
https://www.cognitoforms.com/Jazet1/AVZOKoprivnice                 
osobně při prezentaci pouze v případě, že není překročena kapacita střelnice 

Zdravotní zabezpečení: Lékárnička na střelnice a RZS Nový Jičín 

Ostatní:  Před zahájením soutěže bude každý účastník seznámen s provozním řádem a 
bezpečnostními pravidly a toto potvrdí svým podpisem na prezenční listině.  

 Při porušení pravidel bude soutěžící vyloučen ze soutěže bez náhrady startovného. 
Střelci musí mít ochranné brýle a ochranu sluchu.  

Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny těchto propozic před zahájením soutěže. 

Soutěž je pořádaná za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky 

dle rozhodnutí č. 426/2021/N o poskytnutí neinvestiční dotace  

AVZO Kopřivnice, p.s.  ul. Česká 868/37; 742 21 Kopřivnice                              
IČ: 00576689  tel.: +420 602 756 016         
e-mail : info@avzo-koprivnice.cz http : www.avzo-koprivnice.cz   



Disciplína: samonabíjecí puška 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

 50 m 

 20 

 položka 120 s 

 vleže 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

50 m 

 10 

 položka 120 s 

 vkleče 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

50 m 

 10 

 položka 120 s 

 vestoje 

 

Disciplína: samonabíjecí pistole a revolvery 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

 25 m 

 20 

 položka 120 s 

 vestoje, držení zbraně libovolné 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

 15 m 

 10 

 položka 60 s 

 vestoje, držení zbraně libovolné 

 Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

 15 m 

 10 

 položka 60 s 

 vestoje, držení zbraně libovolné, záporné body se ODEČÍTAJÍ 
 


