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Propozice střelecké soutěže 
 

„Stříbrská dlouhá“ 
 
 
Pořadatel:  SSK Stříbro 
Datum konání:  sobota 27. 5. 2017 
Časový plán:  8:30h - prezentace 
   9:15h  - zahájení závodu 
   14:00h - předpokládaný konec 
Startovné:  200 Kč 
Ředitel závodu: Martin Prokop 
Hlavní rozhodčí: Jiří Kupec 
Pomocný rozhodčí: Vladimír Žůrek ml. 
Velící čárový:  Radek Louda, Miloš Dvořáček 
 
 

Disciplíny: 
Soutěžit se bude celkem ve třech kategoriích ve střelbě z dlouhých zbraní na papírové terče 
135-P (nekrytě ležící figura s kruhy) na vzdálenost 100 m. 
 
Kategorie A: Samonabíjecí puška ráže 7,62x39, volná mířidla 
- počet nábojů na nástřel: 5 ks  
- počet nábojů pro soutěž: 30 ks (3 x 10 ran) 
- terč: 3x nekrytě ležící figura s kruhy (135-P)  
- vzdálenost k terči: 100 m  
- doba ke střelbě: 2 + 3x5 min.  
- poloha při střelbě: leh, klek, stoj  
- hodnocení: H = z 
 
Tato kategorie se započítává do Poháru SSK Stříbro 2017. Do soutěže budou připuštěny pouze 
zbraně s volnými mířidly, bez dalšího příslušenství jako například dvojnožky atp. Puškohledy, 
kolimátory, dioptry či pozorovací dalekohledy nejsou povoleny.  
 
Kategorie B: Samonabíjecí nebo opakovací puška ráže .223 Rem - 7,62mm, volná mířidla 
- počet nábojů na nástřel: 0 (bez nástřelu) 
- počet nábojů pro soutěž: 15 ks  (3 x 5 ran) 
- terč: 3x nekrytě ležící figura s kruhy (135-P)  
- vzdálenost k terči: 100 m  
- doba ke střelbě: 3x5 min.  
- poloha při střelbě: leh, klek, stoj  
- hodnocení: H = z 
 
Ponosový řemen, dvojnožky jsou povoleny. Pozorovací dalekohled není povolen.  
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Kategorie C: Samonabíjecí nebo opakovací puška ráže .223 Rem - 7,62mm s optikou 
- počet nábojů na nástřel: 0 (bez nástřelu) 
- počet nábojů pro soutěž: 15 ks  (3 x 5 ran) 
- terč: 3x nekrytě ležící figura s kruhy (135-P)  
- vzdálenost k terči: 100 m  
- doba ke střelbě: 3x5 min.  
- poloha při střelbě: leh, klek, stoj  
- hodnocení: H = z 
 
Ponosový řemen, dvojnožky jsou povoleny. Pozorovací dalekohled není povolen.  
 

Střelci mohou střílet ve více kategoriích! 
 
 

 
Závěrečná ustanovení:  
Protesty:   U hlavního rozhodčího s vkladem 500,- Kč do 10 minut před 
zveřejněním výsledků. V případě neoprávněných, opakovaných protestů a zasahování do 
řízení soutěže - vyloučení a vykázání ze střelnice!  
 
Hodnocení:   O pořadí střelců v dané kategorii rozhoduje součet bodů z jednotlivých 
situací. Při rovnosti dvou a více střelců rozhoduje vyšší počet bodů získaných v obtížnější 
situaci, tj. v pořadí stoj, klek, leh. Ceny jsou zajištěny pro nejméně tři první místa v každé 
kategorii. 
 
Zdravotní zajištění:  RZ Stříbro 
 
Občerstvení:   Párky, klobásy, čaj, káva, nealko atd. 
 
Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, řídit se propozicemi 
závodu, dodržovat pokyny rozhodčích, dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a 
střelivem a přísně dodržovat místní bezpečnostní pravidla střelnice.  
 
Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic. 
 


