
Propozice 

Dynamická Pistole-Puška II 

 

 
Datum konání: 5.10.2019 Střelnice SSPK Stříbro 
 

Ředitel soutěže:  Lukáš Fiedler 

Hlavní rozhodčí:  Lukáš Fiedler, Kotrlík Jiří ml.  

Pomocný rozhodčí:  Dvořáček Miloš, Prokop Martin 

 

 

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

 

Zbraně: Velkorážná pistole – otevřená mířidla, Puška do ráže 7.62x39 nebo PDW 

(UZI, AR-9 apod.) - povoleny veškeré doplňky (kolimátory, optiky, popruhy 

apod.) 
 

Hodnocení:   Koeficient čas x zásahy 

 

Stav zbraně mimo stage:   Pistole v pouzdře, zásobník mimo zbraň, náboje v zásobníku povoleny 

    Puška otevřený závěr nebo vlaječka v komoře, zásobník mimo zbraň 

 

Diskvalifikace:   Nebezpečná manipulace se zbraní 
Podvod nebo pokus o podvod 

Suchý nácvik se zbraní 
Náhodný výstřel 

Míření zbraně mimo určený úhel 

Nevhodné a nesportovní chování 

 
Startovné:    200kč - prosím připravte si přesnou částku  

 

Protesty:   Řeší se okamžitě při vzniku sporné situace 

V případě neoprávněných opakovaných protestů a zasahování do soutěže  

vyloučení a vykázání ze střelnice. 
 

Časový plán:   8:30 – 9:00 prezentace 
9:15            zahájení soutěže 

 

Přihlášky: 

Počet závodníků omezen z časových důvodů na 20 střelců. Přihlášky e-mailem do 4.10.2019 na 

Fidzin@gmail.com. Registrovaní závodnící mají v den zápisu přednost před neregistrovanými závodníky. 
 

Vybavení: 

Povinná ochrana zraku a sluchu, podpažní pouzdra zakázána, minimálně 2x zásobník do pušky, min 2x 

do pistole, sumky na zásobníky, nákoleníky - doporučeny 
 

Pokyny: 

Střelec bez výhrad dbá pokynů rozhodčího na stanovišti. 

Po skončení střelby, střelec čeká na kontrolu zbraně od rozhodčího stanoviště 
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Střelecké situace: 
Povinné přebití na každé situaci 

Stage 1 – Pistole – min. 25 ks střeliva 
Stage 2 – Pistole – min. 25 ks střeliva 
Stage 3 – Puška – min. 20 ks střeliva 

Stage 4 – Puška – min. 20 ks střeliva 
Počet potřebného střeliva se může drobně lišit. Situace budou podrobně vysvětleny v den závodu. 
 

Pojištění:  Vlastní 
 

Zdravotní zabezpečení: RZ Stříbro  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic 

 

Kudy k nám:  GPS: 49°44'15.415"N, 12°59'53.713"E 

http://www.mapy.cz/

