
 

 

                                    P R O P O Z I C E 

                Univerzální střelec 
                       Uzavřená akce pro členy SSK a zvané hosty 
 
 
Pořadatel:                                    SSK Stříbro  
 

Datum a místo konání:         11.5.2013, střelnice SSK Stříbro  
 

Ředitel soutěže:                         Vladimír Žůrek 
Hlavní rozhodčí:               Jiří Kupec    
Pomocní rozhodčí:                     Miloš Dvořáček   
                                                      Martin Prokop 
                                                      Vladimír Žůrek  ml. 
                                                    
 

Disciplíny: Střelba z krátkých a dlouhých střelných zbraní   
 

Hodnocení:   Součet bodů ze všech disciplín  
 

Kategorie: krátké zbraně 
                                                    pistole ráže 9 mm luger 
                                                    pistole ráze 45 acp 
                                                    revolver  ráže 357 magnum 
                                                    vzduchová pistole ráže 4,5 mm 
                                                    pistole ráže 22LR 
 
                                                    dlouhé zbraně 
                                                    SA vz 58  ráže 7,62x39 
                                                    Mosin  Nagant  ráže 7,62x54R 
                                                    broková pumpa ráže 12 
                                                    broková Lankasterka ráže 16 
                                                    vzduchová puška ráže 4,5 mm 
                                                    malorážná puška ráže 22LR 
 
           Zbraně a munici zajištuje pořadatel ve spolupráci se střelci SSK Stříbro.             
 
                                                                                                  
  

Pokyny k hodnocení:  součet bodů z  jednotlivých terčů  
                                                     papírové terče akce – min. 2 rány do každého, hodnotí se dvě nejlepší 
                                                     kovové terče akce  – 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 
  chybný postup při řešení situace   + 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 

                                                                                nevhodné a nesportovní chování a zasahování do řízení soutěže 

 

Startovné:                                  100,- Kč + 250 ,-Kč munice 
Protesty:  řeší se okamžitě při vzniku sporné situace 
                                                     V případě neoprávněných opakovaných protestů a zasahování  do 

řízení soutěže, vyloučení  a vykázání   ze střelnice. 
 
Časový plán:  8.15 – 8.45    -      prezentace 
                                                     9.00              -      zahájení soutěže 

 
Různé:    občerstvení zajištěno  
 

Informace a přihlášky:  sskstribro@seznam.cz 
                              

Krátké zbraně 
 

Střelec před zahájením střelby dostane zbraň ČZ 75, dva zásobníky , 12 nábojů 9 mm Luger, 
opaskové pouzdro, pouzdro na zásobníky. Zásobníky nabije po 6 kusech a vloží do pouzdra. 
 
  
 
 
1. mířená    

Střelec na povel vstupuje do stavů a v libovolném pořadí střílí z připravených zbraní. 
5 x 9mm Luger 
3x 45 acp 
3x 357 Magnum 
5x 22LR 
3x 4,5 mm 
 
Zásobníky a zbraně jsou vybité, munice je připravena u zbraní. 
Ve stavech je jeden pozorovací dalekohled. 



 

 

Mimo vzduchové pistole se střílí na 25m, na různé papírové terče.Vzduchová zbraň 
se střílí na 10 m. 
Po celou dobu mířené má na opasku zbraň a zásobníky. 
 
 
 
 

2. akce  
 
Po dostřílení mířené z krátkých zbraní se ihned střelec přesume k akční části. Tuto část střílí 
se zbraní , kterou dostal na začátku. Na povel a znamení timeru vyráží , nabíjí zbraň (oba 
zásobníky měl v pouzdru , již napáskované) a libovolně řeší situaci  

  
 
                         Čas na odstřílení krátkých zbraní je omezen na 8 minut. 
 

 
 
 

                                                       Dlouhé zbraně  
 
Střelec před zahájením střelby dostane samopal vz 58 V , sumku, bodák a jeden zásobník.Napáskuje 
20 kusů munice a vloží zásobník do sumky, kterou má i s bodákem má na opasku.Zbraň si dá na 
řemenu přez záda. 
 
1.mířená 
 
 
    Střelec na povel vstupuje do stavů a v libovolném pořadí střílí ze připravených zbraní. 
 
 2x 12 
 2x 16 
3x 7,62x54r 
5x 7,62x39 
5x 22LR 
5x 4,5 mm 
 
 
Zásobníky a zbraně jsou vybité, munice je připravena u zbraní. 
Ve stavech je jeden pozorovací dalekohled. 
Střílí se na kovové terče z brokových zbraní (15 m), na papírové terče z ostatních zbraní (50m). 
Vzduchová puška na 10 m kovové siluety. 
Po celou dobu mířené má střelec na sobě zbraň , sumku a bodák. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
2.akce  

 
Po dostřílení mířené z dlouhých zbraní se ihned střelec přesume k akční části. Tuto část střílí 
se zbraní , kterou dostal na začátku. Na povel a znameni timeru vyráží , v krytu nabíjí zbraň, 
nasazuje bodák ( zásobník měl v sumce , již napáskovaný) a libovolně řeší situaci . 
 

                             Čas na odstřílení dlouhých zbraní je omezen na 8 minut. 
 
 
 
 
 
 
                      Soutěžit se bude o putovní pohár a místo v síni slávy SSK Stříbro. 
 
 
                             Přihlášky posílejte na e-mail :sskstribro@seznam.cz 
 
 


