
 

 

 
 

STŘELECKÁ SOUTĚŽ ZE ZBRANÍ SLUŽEBNÍCH RÁŽÍ 2022 

Místo konání: Sportovní střelnice Příbor - Klokočov 

Pořadatel:  AVZO Kopřivnice, p.s.         

Termín konání: I. kolo 18.06.2022  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

 II. kolo 16.07.2022  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

 III. kolo 13.08.2022  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

 Finále 10.09.2022  zahájení 9:00  prezentace 8:30 

Disciplíny:  Samonabíjecí pistole ráže 9mm Luger, .45 ACP s otevřenými mířidly 

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

  Časový harmonogram: 9:00   samonabíjecí pistole  10:30 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 používat ochranné brýle a ochranu sluchu.  

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

Soutěž je pořádaná za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky  

dle rozhodnutí č. …. 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 

 10 + 10 

 60 + 60 s 

 vleže 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

50 m 

 10 

 120 s 

 vkleče 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

50 m 

 10 

 120 s 

 vestoje 
 

Disciplína: samonabíjecí pistole a revolvery 

 

Vzdálenost: 

Počet ran: 

Čas střelby: 

Poloha střelby: 

 25 m 

 10 + 10 

 60 + 60 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 90 s 

 vestoje, držení zbraně libovolné, záporné body se ODEČÍTAJÍ 
 

 



Základy bezpečné manipulace se zbraní v průběhu soutěže: 

Preambule: pro zajištění maximální bezpečnosti je nutno zacházet se všemi zbraněmi v areálu střelnice 
s maximální opatrností 

 
1. Střelci mohou vyjmout zbraň z přepravního obalu, resp. pouzdra pro kryté nošení, pouze na základě 

pokynu hlavního rozhodčího nebo ředitele soutěže. 
 

2. Zbraň je povoleno nabíjet maximálně počtem nábojů pro danou disciplínu pouze na palebné čáře a 
pouze na pokyn hlavního rozhodčího nebo ředitele soutěže. V praxi bude vydán povel „NABÍJET!“ a 
po 60-ti vteřinách od tohoto povelu bude vydán povel „START!“. 
 

3. Střelba bude ukončena povelem „STOP!“ po kterém následuje povel „VYBÍT!“. Po těchto povelech 
jsou střelci povinni okamžitě přerušit střelbu, zbraň vybít, ověřit tzv. bezpečný stav a zbraň odložit. 
Těchto povelů jsou povinni uposlechnout všichni střelci bez výjimky. Další manipulace se zbraní 
povolena pouze na pokyn hlavního rozhodčího nebo ředitele soutěže. 
 

4. V zájmu bezpečnosti může kterýkoliv rozhodčí nebo ředitel soutěže zastavit střelbu povelem 
„STOP!“ po kterém následuje povel „VYBÍT!“. Po těchto povelech jsou střelci povinni okamžitě 
přerušit střelbu, zbraň vybít, ověřit tzv. bezpečný stav a zbraň odložit. Těchto povelů jsou povinni 
uposlechnout všichni střelci bez výjimky. Další manipulace se zbraní povolena pouze na pokyn 
hlavního rozhodčího nebo ředitele soutěže. 
 

5. Po ukončení střelby je střelec povinen zkontrolovat zbraň, zda je vybitá a zásobník, zda je prázdný. 
V zájmu bezpečnosti a pro snadnější kontrolu zbraně rozhodčím se doporučuje ponechat závěr 
zachycený v zadní poloze nebo použít výstražný praporek do komory zbraně. 
 

6. Jakákoli manipulace se zbraní v době, kdy je obsluha před palebnou čárou, je přísně zakázána. 
Nerespektování tohoto pravidla je jednoznačným důvodem k diskvalifikaci a vykázání ze střelnice. 
 

7. Nikdo z účastníků závodu se nesmí střelcova vybavení bez jeho svolení a bez jeho přítomnosti 
dotýkat. Výjimkou je stav odvrácení bezprostředního ohrožení bezpečnosti. 
 

8. Za stav zbraně a vybavení nese plnou odpovědnost střelec.  
 

9. Pohyb se zbraní v prostoru střelnice je povolen, pokud zbraň není uložena v pouzdru, pouze 
s vybitou zbraní a s otevřeným závěrem. 
 

10. Všichni závodníci, diváci a obsluha jsou povinni používat na střelišti v době střelby chrániče sluchu.  
 

11. Všem závodníkům důrazně doporučujeme používat při střelbě ochranné brýle z netříštivého 
materiálu.  
 

12. Rozhodčích jsou povinni vyžadovat maximální kázeň ve všech prostorách střelnice. Střelci jsou 
povinni být jim v tom nápomocni. Střelci i ostatní účastníci jsou povinni rozhodčí upozornit na 
situace, které by mohly být potenciálně nebezpečné nebo by mohly zapříčinit nehodu. 

 
13. V případě neregulérních podmínek nebo podmínek ohrožujících bezpečný průběh závodu má hlavní 

rozhodčí nebo ředitel soutěže právo závod přerušit nebo ukončit. 
 


