
SBTS SVATOSLAV+KVZ VYŠKOV  

střelnice Luleč neděle 08.03.2020 
Střelnici najdete zde: N 49° 16' 7.61" E 16° 56' 17.95" 

A) Všeobecná ustanovení 
Název soutěže :   Steel Luleč Rifle, volný závod 

Soutěž jednotlivců ve střelbě z PDW/PCC/,VP opakovací,Mpu samonabíjecí,opakovací v akční střelbě na 

rychlost, soutěžící si určí kategorii, ve které absolvuje závod. Nejsou povoleny pušky velkorážné,pouze na 

pistolové náboje. Závodu se mohou zúčastnit členové všech SBTS,KVZ, pozvaní hosté a držitelé ZP.                           
Pořadatel soutěže:            SBTS Svatoslav 

 Organizátor soutěže        KVZ Vyškov, r.č. 11-58-06, IČO –6444 7006    

 Organizační výbor  
 Ředitel soutěže    Otto Hofman       

 Hlavní rozhodčí:                 Jiří Plzák                                            

           Velitel střelnice    Jan Ludrovan          

Sbor rozhodčích a členové hodnotící komise budou delegováni ze sboru rozhodčích vyškovské oblasti. 

Soutěžní výbor  
 Předseda soutěžního výboru  Miloš Závodný 

 Místopředseda soutěžního výboru      Radek Roth    

              Hlavní rozhodčí                             Jiří Plzák 

              Člen                                                                Michal Neumann  

B) Technická  ustanovení 
Střelecký soutěž dle pravidel sportovní činnosti SBTS 

Soutěžní discipliny :  
Soutěž obsahuje 4 střelecké situace, každá situace se střílí ve 4 opakováních. Každá střelecká situace má vždy 5 gongů. 

Čtyři gongy jsou standartní , pátý gong je určen jako „ stop gong „ a označen červenou barvou. Každý gong musí být 

zasažen alespoň jednou a to dříve než je zasažen „ stop gong „. Měření času začíná po signálu timeru a končí zásahem 

stop gongu. Závodník může vystřelit v dané situaci libovolný počet ran, doba opakování je však maximálně 30 sekund ! 

Rozložení gongů je v každé ze 4 střeleckých situaci jiné.(ROUDABOUT,SHOWDOWN,PENDULUM,FIVE TO GO)  

PROVEDENÍ :  
Startovní pozice je ve stoje na určeném místě. Zbraň je nabitá zajištěná v ponosu,  pažba se dotýká u opasku. Mezi 

jednotlivými opakováními dané situace se závodník připraví na další opakování a na znamení své připravenosti zaujme 

předepsanou startovní pozici.  

HODNOCENÍ :  
Dosažený čas je výsledek. Výsledek situace je dán součtem všech opakování, vyjma jednoho nejhoršího ( nejdelšího 

času ). Celkový výsledek závodu je určen součtem sumy časů všech situací. Každý nezasažený  gong znamená 

prodloužení času o 3 sekundy, pokud závodník ukončí situaci zásahem červeného stop gongu. Jestliže závodník 

nezasáhne červený stop gong obdrží maximální čas 30 sekund. Maximální čas opakování 30 sekund bez ohledu na 

případný počet nezasažených gongů a penalizací.  

Závodníci a rozhodčí si musí v průběhu závodu na palebné čáře chránit zrak i sluch účinnými prostředky.  

         Zbraně,střelivo. 

 Závodníci střílí vlastními  zbraněmi a střelivem. 

 Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a nelze používat střelivo s ocelovým jádrem.. 

Bezpečnostní ustanovení 

  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním řádem střelnice, pokyny 

rozhodčích a organizátorů soutěže a přísně dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi a střelivem.  

      Během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných omamných látek. 

 Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce je důvodem 

k okamžité diskvalifikaci ze soutěže. 

 Kantýna nebude, jen v omezené míře, tak s tím počítejte 

 Zdravotní zabezpečení- RZS Vyškov 

C) Organizační ustanovení  
Přihlášení závodníci, rozhodčí, pořadatelé a organizátoři soutěže střílí na vlastní nebezpečí. 

Příležitostný čl. příspěvek: 150,- Kč/zbraň. Soutěže se mohou zúčastnit závodníci, kteří se řádně zaprezentují . 

8,00 – 8,30 příjezd závodníků, prezentace, přejímka zbraní 

8,40         nástup závodníků, zahájení soutěže, losování, poučení o bezpečnosti. 

9,00     zahájení střelby 

asi  13,00     vyhlášení výsledků, ukončení soutěže. 

Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody. 

 

      Otto Hofman            Jiří Plzák  

 ředitel soutěže                                                                          hlavní rozhodčí                     


