
MĚSTO  MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 

a 

Městská policie Moravské Budějovice 

 

ve spolupráci s MS Bučina Nové Syrovice 

Propozice 

soutěže:  
                              

 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
 

ve střelbě z pistole ráže minimálně 7 mm  

 

tříčlenných družstev a jednotlivců 

 

 
 
 
 
 
 

Kdy:  21.09.2016 od 09.00 hodin 

Kde:  Střelnice MS Bučina Nové Syrovice 
 

 

Ředitel závodu:   Jan Kocáb – místostarosta             
 

Řídící střeleb:  Ing. Miloslav Pecivál 
 

Hlavní rozhodčí: Ing. Vladimíra Pešková      Rozhodčí: Ing. Jaroslav Kotrba 
 

Zapisovatel:   Hana  Nixová       Zbrojíř: Jiří Plíšek 
 
Zdravotník:  Jaromír Filipský     
                                                                    

Startovné:  400,- Kč za družstvo (včetně občerstvení). Výsledky střelby   

                  v družstvu se započítávají i do soutěže jednotlivců. Pokud se soutěže  

zúčastní  jednotlivec, platí startovné ve výši 150,- Kč. 
 

Poznámka: soutěžící nemusí být příslušníky městské policie ani Policie České republiky.  
Přihlášením do soutěže a zaplacením startovného bere soutěžící na vědomí podmínky střeleb a souhlasí 

s nimi!  Zápis účastníků od 8:00 – 9:00 hod. 

 
 



Mířená na 25 metrů 

Střílí se 13 ran na mezinárodní pistolový terč 50/20 

3 rány nástřel, po nástřelných ranách je možné překontrolovat zásahy v terči.  

Potom se střílí 10 ran soutěžních. 

Do soutěže se započítává 10 nejlepších zásahů. 

Vzdálenost terče 25m. 

Doba pro střelbu: 3 nástřelné rány maximálně 1 minuta 

    10 soutěžních ran maximálně 2 minuty 

Po uplynutí časového limitu bude střelba ukončena. Pokud soutěžící nestihne vystřelit všechny rány, 
budou nevystřelené rány hodnoceny nulou! 
 
 

Střelecký speciál 

Jeden pohyblivý terč, osm padacích, budou rozmístěny ve střeleckém prostoru od pevného 
stanoviště ve vzdálenosti od 5 do 35 metrů. Střílí se na čas 45 sekund. 

Soutěžící si napáskuje do dvou zásobníku po pěti nábojích.  

Po zapnutí časomíry začne střílet dvě rány do pohyblivého terče ve směru z leva doprava. Pokračuje 
třemi ranami do libovolných padacích terčů. Po té přebije druhým zásobníkem a pokračuje ve střelbě 
na zbývající terče. Za každý zásah do terče se počítá 10 bodů. U pohyblivého terče se rána 
započítává pouze při trefení postavy. Po uplynutí časového limitu bude střelba ukončena.  
 

Pokud soutěžící nestihne vystřelit všechny rány, budou nevystřelené rány hodnoceny nulou! 

 
Do výsledků jednotlivců a družstev se sčítají nastřílené body z obou disciplín. 

Při rovnosti bodů bude proveden rozstřel pouze o první tři místa v jednotlivcích i ve družstvech. 
 

O ostatním pořadí rozhodne větší počet dosažených desítek, při stejném počtu desítek větší počet 
devítek atd. 

Rozstřel se bude provádět třemi ranami na mezinárodní pistolový terč 50/20 z 25 metrů. Při rovnosti 
bodů v rozstřelu se rozstřel opakuje. 

Zbraň Je možné použít pistoli nebo revolver v rážích o průměru střely minimálně 7,62 mm. Při 

použití vlastní zbraně je nutné mít tuto zbraň řádně evidovanou a toto 

prokázat průkazem zbraně; nebo je možné střílet zapůjčenou zbraní. Při zapůjčování 

zbraně je nutné předložit platný zbrojní průkaz.  
Ve výjimečném případě se mohou zúčastnit i střelci bez platného zbrojního průkazu, kteří střelbu a 
bezpečné zacházení se zbraní ovládají, pod dohledem instruktora. Instruktor bude přidělen z řad 
městské policie! 

 

Z řad soutěžících bude jeden vybrán jako druhý rozhodčí. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo účasti v soutěži pro řídící střeleb a rozhodčí! 

 

Protest je možné podat do 15 minut po dokončení střelby. 

 

Při střelbách je zakázáno: 

- používat jakékoliv optické nebo laserové zaměřovače! 

- kontrolovat zásahy dalekohledy a podobnými optickými zvětšovacími přístroji. 

 

Po celou dobu je povinnost dodržovat bezpečnostní pokyny pro manipulaci s pistolí!!! 
 

Před střelbami a v průběhu střeleb je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje!!! 
 
 
 
 


