
 

 

 
P R O P O Z I C E 

Palba  
 
Pořadatel:                                    SSK Stříbro  
 

Datum a místo konání:         22.09.2012, střelnice SSK Stříbro  
 

Ředitel soutěže:                         Miroslav Klečka 
Hlavní rozhodčí:               Vladimír Žůrek    
Pomocní rozhodčí:                     Antonín Osmik, Miloš Dvořáček    
 

Disciplíny:  akční střelba podle pravidel LOS s malými změnami 
                                                  4x stage – papírové a kovové terče  
 

Hodnocení:   součet - 4 x čas z jednotlivých stage + penalizace 
 

Kategorie:  zbraň – pistole ráže větší než 6,35 Br. do 45ACP        - min. 49 ran 
                                                                    dlouhá zbraň ráže 7,62 x 39 nebo 5,56 x 45 – min. 38 ran 
                                                                                                  
Stav zbraně mimo stage:        zbraň v pouzdře, zásobník mimo zbraň, povoleny náboje v zásobníku 

Pokyny k hodnocení:  papírové terče – min. 2 rány do každého, hodnotí se dvě nejlepší 
                                                     kovové terče  – do spadnutí 
                                                    
Penalizace:  papírové terče – zóna A      0 
    – zóna C +   1 s 
    – zóna D +   2 s 
  miss kovové terče         + 10 s 
  miss papírové terče   +   5 s 
  zasažení neterče  + 10 s 
  řešení situace mimo vyznačenou zónu  + 3 s za každou ránu 
  
Diskvalifikace:  nebezpečná manipulace se zbraní 
  podvod nebo pokus o podvod 
  suchý nácvik situace 
  náhodný výstřel 
  míření zbraně mimo určený úhel 170o 

 

Startovné:                                  150,- Kč na místě v den závodu  
Protesty:  řeší se okamžitě při vzniku sporné situace 
 
Časový plán:  8.15 – 8.45    -      prezentace 
                                                     9.00              -      zahájení soutěže 

 
Různé:    občerstvení zajištěno  
 

Informace a přihlášky:  sskstribro@seznam.cz 
                              



 

 

Stage  
 
 
 
1. stage:   dlouhá zbraň 14 ran omezeno – zbraň položena před překážkou, zásobník mimo 

                    zbraň       
                    krátká zbraň  min. 17 ran neomezeno – zbraň položena na stole, zásobníky mimo 
                    zbraň, nutno přebít  
                                                   

Střelec leží a na pípnutí vyráží plazením vpřed k první překážce. Zde leží dlouhá zbraň. 
Nabíjí a libovolně řeší situaci (nutno vypálit 14 ran) (střelba na pohyblivé terče). 
Střelec vyndá zásobník ze zbraně a pokračuje plížením k další překážce. Zde je na 
stolku připravena krátká zbraň. Střelec vstane a řeší situaci.  
(nedodržení plížení – 30 sec. penalizace) 

 
 

2. stage:    krátká zbraň min. 19 ran neomezeno – zbraň v pouzdře, zásobník ve zbrani, nutno  
                         přebít  
 

Střelec stojí zády k překážce, na pípnutí se otáčí a libovolně řeší situaci. 
 

 
3. stage:     krátká zbraň min. 13 ran neomezeno – zbraň v pouzdře, zásobník ve zbrani, bez  
                         přebíjení  
 

Střelec sedí za stolem, v ruce má časopis. Na pípnutí odhazuje časopis a v sedě řeší 
libovolně situaci. 
 

4. stage:          dlouhá zbraň min. 24 ran neomezeno – zbraň v ruce, zásobník ve zbrani, nenata- 
                         ženo, bez přebíjení  

 
Střelec stojí před překážkou, na pípnutí natahuje zbraň a řeší situaci z okna, následně 
se přemísťuje do krytu za pneumatiky a v kleče řeší cíle, dále řeší cíle při přemístění k 
dalšímu krytu. Poslední cíle řeší v leže z krytu. 
 
 

       

Pro všechny stage: 
 
Podpažní pouzdra jsou zakázána.                                        
Střelec bez výhrad dbá pokynů vedoucího na stanovišti. 
Po dokončení střelby, střelec čeká na kontrolu zbraně od vedoucího stanoviště. 
Za nedodržení bezpečnosti, nebo pokynů vedoucího stanoviště – bezpodmínečná diskvalifikace! 
Nepatrná změna situací vyhrazena. 


