
 

Moravský spolek sportovních střelců - MSSS,  
Vás srdečně zve na 3. kolovou střeleckou soutěž 

 

Akčňák Steel 
 

Termíny: 1. kolo      24. 4. 2022 
2. kolo     7. 5. 2022 
3. kolo  4. 6. 2022 – FINÁLE 
 
Prezentace od 7:30 hod., začátek závodu 8:00 hod. 

 
Místo konání:  střelnice KVZ Kroměříž - Těšnovice 142, GPS: 49.2675439N, 17.4102272E 
 
Soutěžní divize:     PISTOLE (STD, PROD) 
                                 OPEN (OPTICS + STD, PROD)  
                                 REVOLVER 
                                 PCC  (bez omezení mířidel) 
 
Soutěžní kategorie:  LADY 
                                     REGULAR 
                                     SENIOR (od 55let) 
                                         
Startovné:  500Kč divize, další divize 250Kč . 
                     Nutné přihlášení přes email: msssbno@seznam.cz  nebo  www.msss.eu., platba  
                     předem na účet č: 204300865/0600. Závazně přihlášení soutěžící si můžou vybrat 
                     dobu střelby - squad ranní (8-10h) nebo dopolední (10-12h). 
                       
Odměny:  první tři závodníci z každé divize/kategorie budou odměněni sportovními     
                  cenami ve finále, na konci 3. kola. 
                  Do celkového hodnocení se započítává nejlepší výsledek z 1. nebo 2. kola + výsledek 
                  z finále. 
 
Informace:  na tel: 606420100 nebo email: msssbno@seznam.cz .  
 

Organizační ustanovení: 

 všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy podle místního provozního řádu 
střelnice 

 účastníci soutěže jsou povinni si v průběhu závodu chránit sluch a zrak, nesmí nabíjet do zbraně střelivo 
bez pokynu rozhodčího a manipulovat se zbraní mimo palebnou čáru 

 soutěžící se účastní soutěže na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí, zodpovídají za jimi způsobenou 
škodu  či újmu 

 zúčastnit se mohou všichni zájemci o sportovní střelbu, bez rozdílu klubové nebo svazové příslušnosti, 
pouze však držitelé zbrojního průkazu skupin B, D nebo E 
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Střelecké situace 
 

Připraveno bude 5 zajímavých střeleckých stanovišť, známých z minulých soutěží 
pořádaných MSSS (Akčňák, Steel Chalange, Benefice pro Viktorku, atd….) 
 

Stage 1, 2 :   Provedení - dynamická střelba za pohybu. 
                        Terče - gongy, poppery, otočné gongy, běžící terč, kyvka, IPSC terče/NEterče. 
                        Hodnocení - dle IPSC. 
  

Stage 3, 4, 5  :  Provedení - střelba z místa za překážkou, nestandardní poloha, plovoucí  
                             podlaha tzv. „lodička“, nucené přebití. 
                            Terče - gongy, otočné gongy, kolotoč gong, kyvka, otočné terče,  
                            IPSC terče/NEterče. 
                            Hodnocení - časový interval, bodová hodnota, +/- procedura 
 
Počet nábojů:  spotřeba přibližně 100ks na divizi. 
 
Nezbytným vybavením soutěžícího jsou min. 2 zásobníky, opasek a pouzdro na zbraň, které 
musí zakrývat lučík zbraně a správně nasazená ochrana zraku a sluchu! 
Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny propozic, vyžádají-li si to vážné okolnosti. 
 
Videonáhled proběhlých akcí: 
shoteer – seznam alb na Rajčeti (idnes.cz) 
O POHÁR HVĚZDNÉHO AKČŇÁKA 20.3.2016 - YouTube 
Kolotoč v akci - MORAVSKÝ STEEL CHALLENGE CUP 2.kolo 8.4.2018 - YouTube 
Kaja Steel challenge 2018 - YouTube 

 
 
Ochutnávka střeleckých situací: 
 

       
 

          

https://shoteer.rajce.idnes.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=tylKkziczlA
https://www.youtube.com/watch?v=yDI2F5McTPQ
https://www.youtube.com/watch?v=gRdbirT_peg

