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PROPOZICE SOUTĚŽE 

Sportovní malorážka s puškohledem 

(malorážná odstřelovačka – MAO) 

 

 

4.10.2020 

Střelnice ČSS - Luleč (Vyškov) 

                           www.kvzbrnostred.webnode.cz    www.strelnicelulec.cz 

 

A. Základní a všeobecná ustanovení: 

 

Druh soutěže: 

Malorážná odstřelovačka dle klubových pravidel KVZ Brno-střed. Soutěž jednotlivců ve dvou kategoriích 

rozlišených použitou optikou (jednu zbraň lze přihlásit jen do jedné kategorie). Každá kategorie se hodnotí zvlášť. 

Jeden soutěžící může střílet pouze v jedné ze dvou kategorií. S jednou zbraní mohou soutěžit max. dva střelci. 

Terče budou před zahájením střelby vystaveny. 

 

Pořadatel:  Klub vojáků v záloze Brno-střed  

Organizátor: Klub vojáků v záloze Brno - střed, IČ : 653 48 010    

Organizační výbor: 

 ředitel závodu:   Ing. Bc. Alexander Turkovič 1-017        

 tajemník:   Ing. Arnošt Líbezný -1-059 

 hlavní rozhodčí:   Ing. Jiří Gregor, PhD. 2-525 

 PHK:    Alexander Turkovič, DiS. 3-433  

správce střelnice:              Ing. Bc. Turkovič Alexander 1-017 

 inspektor zbraní:  Ing. Arnošt Líbezný 1-059 

 zdravotnické zabezpečení: RZS 

Soutěžní výbor:    ředitel závodu, HR, PHK  

Rozhodčí disciplín, pomocní rozhodčí: Alexander Turkovič, DiS.3-433, Ing. Jiří Gregor, Ph.D., 3-525, Pavel 

Hofmann 3-526, Ing. Michal Březina 3-524, Jan Ivan 3- 

B. Technická a bezpečnostní ustanovení: 

Soutěží se dle klubových pravidel KVZ Brno-střed. Závodníci jsou povinni se při prezentaci prokázat následujícími 

doklady:  

 Zbrojním průkazem (dále jen „ZP“)  

 Průkazem zbraně 

 Občanský průkazem (v případě, že závodník nedisponuje ZP) 

 Případně členský průkaz SVZ ČR  

 

Při střelbě jsou všichni účastníci soutěže povinni v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru používat 

předepsanou ochranu sluchu a doporučuje se ochrana zraku. Po dobu soutěže jsou závodníci na střelnici povinni 

přenášet zbraň zásadně v pouzdře, nebo v obalu a v nenabitém stavu. Zbraně a střelivo má závodník vlastní. Za 

použitou zbraň i střelivo odpovídá po celou dobu závodu soutěžící jak z hlediska spolehlivosti, tak z hlediska 

bezpečnosti. Opakování střelby z důvodů poruchy se nepřipouští (závodník odpovídá za svou zbraň i střelivo). 

http://www.kvzbrnostred.webnode.cz/
http://www.strelnicelulec.cz/
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Závodníci, kteří nevlastní ZP mohou střílet, ale jen pod dozorem, který určí pořadatel v souladu s pravidly 

SVZ ČR. 

 

Soutěž je vedena ve dvou kategoriích zbraní dle použitého puškohledu a jeho příslušného zvětšení: 

1. kategorie – malorážka s puškohledem se zvětšením max.4x (variábl bude zapečetěn) 

2. kategorie – malorážka s puškohledem s libovolným zvětšením (jednu zbraň lze použít jen v jedné kategorii) 

 

Malorážka je omezena takto – není povolena třetí (stavitelná) noha pod pažbou a lze použít jen jeden pětiranný 

zásobník, případně jednoranný podavač.  

Všechny disciplíny se střílí z polohy vleže. V odůvodněných případech (zdravotní důvody) lze střílet, po dohodě 

s pořadatelem, soutěže v sedě ze stolku. 

Jsou povoleny jakékoliv typy dvojnožek (bipody), pevné podpěry dle pravidel MAO, zadní podpěrný bag, tunery, 

difuzory, úsťové brzdy a jiné doplňky. 

Způsob střelby, uchopení zbraně či podepření je bez omezení (důležité je splnění úkolu, nikoliv způsob držení 

zbraně). 

 

Disciplíny: 

Střílí se ve dvou částech (kolech), na dvě zalehnutí. V prvním kole řídí střelbu rozhodčí, ve druhém kole jsou pokyny 

rozhodčího kombinovány s vylosovanými úkoly. Nikdo, ani pořadatel, nezná dopředu úkoly dané losem. Každý 

závodník při registraci obdrží vylosovaný kroužkový blok s úkoly. 

Čas na přípravu mezi disciplínami je stanoven max. na 2 min. 

Minimální hodnocení každé disciplíny je O bodů. Hodnocení zásahů je sportovní (vnější dotyk). 

 

1.část 
 

1)  Studená rána 

Studená rána (bez nástřelu) na samostatný terč.   

Vzdálenost 50 m, čas 5 s (tolerance 0 s). Počet ran 1. 

 

2)  Nástřel a mířená střelba (v jednom časovém úseku) 

Nástřel (libovolný počet ran) na 2 nástřelné terče (nástřelné terče budou označeny). Mířená střelba na 10 terčů, 

jedna rána do každého terče. 

Vzdálenost 50 m, čas (celkový, včetně nástřelu) 10 min (tolerance 2 s), počet ran pro nástřel bez omezení. 

soutěžních ran 10. 

3)  Rukojmí 

Střelba na terč typu pachatele krytého rukojmím. Do každého terče jedna rána. Zóny zásahu jsou jak s pozitivním, 

tak negativním hodnocením (rukojmí).  

Vzdálenost 33 m, čas 4 min (tolerance 2 s), počet ran 10 

4)  Kolečka 

Střelba na 10 koleček různé velikosti a různého bodového hodnocení dle vlastního výběru.  

Vzdálenost 50 m, čas 3 min. (tolerance 2 s), počet ran 10. 

 

5)  Bunkry 

Střelba na pět průzorů bunkrů. Čistý zásah se hodnotí 10 body, zásah od vnitřního po vnější dotyk červené linky  

5 body 

Vzdálenost 33 m, čas 60 s (tolerance 2 s), počet ran 5. 

 

2. Část – soutěžící si vybere soubor úkolů (kroužkový bloček), který postupně otevírá na pokyn rozhodčího 

 

6)  Cíle v terénu 

Střelba na 5 vylosovaných cílů. Součásti obrázku mohou být i neterče. Zásah terče je hodnocen 10 body. Zásah 

neterče je penalizován 20 body. 

Vzdálenost 17 m, čas 90 s (tolerance 2 s), počet ran 5. 
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7)  Dům 

Střelba na pět vylosovaných cílů z celkových 15 cílů v oknech domu. Zásah hlavy 10 bodů, zásah těla 5 bodů. 

Zásah nesprávného cíle se penalizuje 20 body. Příprava 1 min.  

Vzdálenost 50 m, čas 2 min. (tolerance 2 s), počet ran 5 

 

8)  Auta 

Závodník střílí na tři vylosované cíle. Zásah se hodnotí 10 body. Sportovní hodnocení. Zásah nesprávného cíle je 

penalizován 20 body.  Čas na přípravu cíle 1 min. 

Vzdálenost 17 m, čas 1 min., (tolerance 2 s), počet ran 3 

    

9)  Skrytý terč 

Střelba na tři skryté terče. Jejich poloha je určena souřadnicemi popsanými ve vylosovaném úkolu. Závodník vidí 

jen středový bod na krycím papíru a dle vylosovaného popisu souřadnic zasahuje skryté cíle. Čas na přípravu cílů 

1 min. Zásah terče 15 bodů, zásah nesprávného cíle je penalizován 20 body.  (Použito s laskavým svolením autora 

disciplíny Petra Marka) 

Vzdálenost 50 m, čas 1 min. (tolerance 2 s), počet ran 3 

 

10) Zápalky 

Střelba na terče typu zápalka dle vylosovaného úkolu. Zásah hlavičky je hodnocen 10 body, zásah dřeva 5 body. 

Zásah nesprávného terče je penalizován 20 body. 

Vzdálenost 17 m, čas 2 min (tolerance 2 s), počet ran 9 

 

C. Organizační ustanovení: 

Podmínky účasti, informace o soutěži: Soutěž je určena pro členy SVZ ČR, ČSS a další zájemce – držitelé ZP, 

vhodných zbraní a výstroje. Možnost střelby pro zájemce, kteří nevlastní ZP, konzultujte telefonicky nebo mailem. 

Informace :  KVZ Brno střed, Alexander Turkovič, +420 605 269 041 e-mail: alex.turkovic@seznam.cz. 

Místo konání soutěže: Střelnice ČSS – Luleč, Vyškov, (GPS souřadnice: 49.268973, 16.938309) 

Občerstvení: V omezeném rozsahu, čaj a káva, příprava v místní kuchyňce (samoobsluha). 

Pojištění: Účastníci soutěže se musí sami, na dobu konání soutěže, pojistit krátkodobým úrazovým pojištěním. 

Protesty: Protesty se podávají dle čl. 6.10.1. Všeobecných pravidel s finančním vkladem 200 Kč. 

Ocenění výsledků: Medaile pro první tři místa v každé kategorii (při účasti nejméně tří střelců).  

Příležitostný členský příspěvek, startovné: 150 Kč. 

Bezpečnostní zóna: Bezpečnostní zóna na střelnici je určena v druhé, zadní části střelnice (25 m). Pouze zde je 

možno manipulovat se zbraní, ale nikoliv s náboji! V případě poruchy na zbrani během střelby je nutné problém 

řešit pouze za přítomnosti rozhodčího! 

D. Orientační časový plán soutěže:  

8.00 –   8.30  prezentace závodníků, porada rozhodčích                                          

             8.45  nástup závodníků, rozprava, zahájení soutěže     

           13.00  ukončení plnění disciplín, vyhodnocení výsledků                                                 
           13.30   vyhlášení výsledků, ukončení soutěže  (v závislosti na počtu soutěžících)      
 

E. Závěrečná ustanovení, schvalovací část: 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat bezpodmínečnou kázeň, řídit se propozicemi závodu, povely a 
pokyny rozhodčích. Po celou dobu soutěže musí závodníci dodržovat zásady bezpečnosti, především při manipulaci 
se zbraní. Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. Pořadatel, organizační a 
soutěžní výbor má právo na úpravu propozic, vyžádají-li si to nepředvídatelné okolností soutěže (vliv počasí či jiné 
faktory). Propozice byly schváleny Radou KVZ Brno-střed na jednání dne 12.5.2019  

 

 

Ing. Jiří Gregor, PhD. 2-525, hlavní rozhodčí                   Ing. Bc. Alexander Turkovič   1-017, ředitel závodu  
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