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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Společnost českých střelců Louny
TERMÍN KONÁNÍ
Sobota 28.dubna 2018
MÍSTO KONÁNÍ
Střelnice Louny Chlum
SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
Předseda: Luděk Dvořák, president SČS
Místopředseda: ing. Ladislav Charvát, tajemník SČS
Zbrojíř: Miloslav Jirásek, zbrojíř SČS
Správce střelnice: Milan Kmen, vrchní rozhodčí SČS
SLOŽENÍ SOUTĚŽNÍHO VÝBORU
Ředitel soutěže: Luděk Dvořák, mistr rozhodčí SČS
Hlavní rozhodčí: Milan Bosák, mistr rozhodčí SČS
Předseda hodnotící komise: Petr Přibyl,mistr rozhodčí SČS
USTANOVENÍ O DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH
Hlavní rozhodčí: : Milan Bosák, mistr rozhodčí SČS
Předseda hodnotící komise: : Petr Přibyl,vrchní rozhodčí SČS
Člen hodnotící komise: Vladimír Paur, mistr rozhodčí SČS
Řídící střelby: Miloslav Jirásek, mistr rozhodčí SČS
Řídící střelby: Marek Lukeš, mistr rozhodčí SČS

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PODLE JAKÝCH PRAVIDEL SE SOUTĚŽÍ
Soutěží se podle „Pravidel a postupů při přípravě a hodnocení akční střelby
z velkorážové pistole, revolveru a malorážové pušky“ - materiál SČS.
VÝČET SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN A SPECIFIKACE JEJICH PLNĚNÍ
1)ROJNICE: Ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry jsou postaveny dvě
sestavy Rojnice, každá o počtu 10 kusů kovových sklápěcích terčů. Jednu
sestavu tvoří terče Pepper Popper včetně redukovaných verzí, druhou terče
Gong.
2) DOMINO: Ve vzdálenosti 15 až 30 m od palebné čáry je postavena sestava
Domino o počtu 10 kusů kovových sklápěcích terčů. Jedná se kombinaci
terčů Pepper Popper včetně redukovaných verzí a terčů Tower.
2) SPRINT: Ve vzdálenosti 15 až 40 m od palebné čáry jsou postaveny čtyři
stejné sestavy 6 kovových sklápěcích terčů Pepper Popper, Tower a Gong.
Sprint střílí souběžně 4 soutěžící, kteří jsou povinni sestřelit všech 6 terčů.
Nejprve musí sestřelit 5 vzdálenějších terčů a jako poslední střílí na Gong ve
vzdálenosti 15 m, který je „velitel“ sestavy. Podle pořadí sestřelení „velitelů“
se určí pořadí na 1. až 4.místě. Dále se postupuje podle přiložené tabulky.

Soutěže Sprint se zúčastňuje pouze šestnáct nejlepších jednotlivců podle
celkového pořadí ve střelbě Rojnice a Domino.
HERNÍ SYSTÉM
1) Střelba jednotlivců, bez nástřelu.
2) Každé jednotlivec střílí jednou akční střelbu Rojnice na terče Pepper
Popper a jednou na terče Gong. Dále pak jednou akční střelbu Domino.
3) Na sestavu Rojnice terčů Pepper Popper použije stanovený počet 10
nábojů, na sestavu Rojnice terčů Gong zvolený počet nábojů/ při této
sestavě je povinnost sestřelit všechny terče/. Na sestavu Domino použije
stanovený počet 10 nábojů.
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
1)Hodnocení: Čas se měří timerem. Při stanoveném počtu nábojů se každý
zasažený terč hodnotí 10 body. Hodnocení H=z-t. Při sestavě Domino každý
terč zasažený mimo pořadí minus 10 bodů. Při zvoleném počtu nábojů H=t.
2) Celkové pořadí v základní části se stanoví součtem dosažených bodů ze
všech tří disciplín. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší výsledek
v akční střelbě rojnice na terč Pepper Popper.
3)Prvních 16 = Sprint. 17 až ….. místo v soutěži dle hodnocení Rojnice a
Domino.
4)Hodnocení Sprint: Dle tabulky – 1. až 16.místo v soutěži. Všechna kola
sprintu se střílí celkem třikrát! Pořadí v každém kole bude stanoveno
součtem umístění. Při rovnosti součtu umístění rozhoduje lepší dosažené
pořadí nebo více lepších pořadí v kole. Nelze-li jednoznačně rozhodnout o
pořadí při střelbě ve skupině, získá lepší umístění ten, kdo byl lepší
v základní části soutěže. O celkovém vítězi pro rok 2018 rozhodne lepší
součet umístění ve velkém finále.
POVOLENÉ ZBRANĚ A STŘELIVO
Zbraně a střelivo v rozsahu povoleném v SČS, SVZ ČR, SBTS ČR a ČMSJ.

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěže se mohou zúčastnit členové SČS, SBTS ČR , SVZ ČR a ČMSJ a
jednotlivci z dalších střeleckých organizací s platným členským průkazem.
PODMÍNKY PRESENTACE
Soutěžící předloží při presentaci platný členský průkaz SČS, SVZ ČR, SBTS
ČR, nebo ČMSJ. Dále zbrojní průkaz a průkaz každé zbraně, kterou si nechá
převzít do soutěže.
LOSOVÁNÍ
Losování pořadí pro střelbu proběhne při presentaci.
PROTESTY
Protesty písemně s vkladem 300,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
Zajištěno péčí pořadatele.
HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ
Soutěže se všichni zúčastňují na vlastní náklady, nebo náklady vysílající
organizace.
PŘÍLEŽITOSTNÝ PŘÍSPĚVEK
Při presentaci každý soutěžící, s výjimkou členů SČS, uhradí příležitostný
příspěvek ve výši 100,- Kč.

POJIŠTĚNÍ
Každý účastník soutěže startuje na vlastní riziko a nebezpečí. Doporučuje se
sjednání krátkodobého úrazového pojištění.
STRAVOVÁNÍ
Zajištěno za úplatu přímo na střelnici. Grand bufet SČS.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování v Lounech na www.mulouny.cz/infocentrum, nebo Městské
informační středisko, Mírové náměstí 35 (tel., fax +420 415 621 102, email:
info@mulouny.cz).
ÚSTROJ A VYBAVENÍ
Ústroj je výhradní záležitostí závodníků. Všichni jsou povinni používat
chrániče sluchu a ochranné brýle.
CENY, TITULY
Nejlepší jednotlivec získá titul mistra České republiky v akční střelbě pro rok
2018. Nejlepší jednotlivci obdrží poháry.
INFORMACE - PŘIHLÁŠKY
Společnost českých střelců - Luděk Dvořák, telefon 415652034, 605380180,
e-mail info@scsln.cz, adresa 5.května 163, 440 01 Louny.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
ORIENTAČNÍ ČASOVÁ OSNOVA PRŮBĚHU SOUTĚŽE
8.00- 9.00 - presentace účastníků soutěže
9.05-9.20 - zahájení a rozprava soutěže
9.30- 15.30 – Akční střelba Rojnice, Domino + Sprint
15.40- vyhodnocení a ukončení soutěže

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními těchto
propozic.
2) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s Provozním řádem
střelnice a přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici!
Všichni startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi
způsobenou škodu či újmu!
3) Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů
nepředvídatelných okolností.
4) Jestliže počet soutěžících bude větší než 40, zruší se akční střelba rojnice
na terče Gong a střelba na sestavu Rojnice PP bude se zvoleným počtem
nábojů.

SCHVALOVACÍ ČÁST
Schváleno Výkonnou radou Společnosti českých střelců dne 8.2. 2018.

Luděk Dvořák v.r.

ing. Milan Bosák v.r.

sledujte www.scsln.cz

