
 

                                   P R O P O Z I C E 

 

                                                          Taktická Loska  
 
Pořadatel:                                    SSPK Stříbro  
 

Datum a místo konání: sobota, 5.8.2017, střelnice SSPK Stříbro  
 

Ředitel soutěže:                     Klečka Miroslav  
Hlavní rozhodčí:           Žůrek Valdimír ml.    
Pomocní rozhodčí:                Kotrlík Jiří, Dvořáček Miloš, Prokop Martin, Louda Radek  
        
                                                
 

Disciplíny:  Taktická střelba podle pravidel LOS s malými změnami 
                                                     3x stage – papírové a kovové terče  
 

Hodnocení:   Koeficient čas x zásahy  
 

Zbraně: zbraň – pistole 9 mm, puška do ráže 7.62 x 39 – veškeré doplˇky 
povoleny  

              
Stav zbraně mimo stage:        zbraň v pouzdře, zásobník mimo zbraň, povoleny náboje v zásobníku 
  
                                                    
  
Diskvalifikace: nebezpečná manipulace se zbraní – okamžitá diskvalifikace bez debat 
  podvod nebo pokus o podvod 
  suchý nácvik situace 
  náhodný výstřel 
  míření zbraně mimo určený úhel 170o 

                                                                                nevhodné a nesportovní chování 

 

Startovné:                                  150,- Kč. – každý si připravte přesnou částku, dikes  
 
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: 6:00 -  6:45    prezentace 
                                                    7:00                zahájení soutěže 
 
Počet střelců omezen z časových důvodů na celkem 15 střelců, přihlášky mailem u hlavního 
rozhodčího M. Klečka  – klecin@seznam.cz  do 4.8.2017 do 12 hod. 
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 Pro všechny stage: 
 
Ochrana zraku a sluchu, podpažní puzdra jsou zakázána, minimálně 2x zásobník do pušky, min 3x 
zásobník do pistole, puzdra na uložení náhradních zásobníků, řemen na dlouhou zbraň (nebude 
se odkládat při stage 1) 
 

Střelec bez výhrad dbá pokynů vedoucího na stanovišti. 
 
Po dokončení střelby, střelec čeká na kontrolu zbraně od vedoucího stanoviště. 
 
Střílející se budou na střelnici zdržovat v prostoru určeném řídícím střeleb a na start stage budou 
přícházet jednotlivě poté co je k tomu vyzve střílející vracející se po ukončení stage zpět do 
určeného prostoru (bude se jednat o klubovnu a prostor před klubovnou). 
 
 
Stage 1 – mix krátká, dlouhá -  3ks munice do dlouhé, min 22ks do krátké (nucené přebití jednoruč)  
Stage 2 – dlouhá – min 38 ks munice, taktické nebo nucené přebití  
Stage 3 – krátká  - min 32 ks munice, taktické nebo nucené přebití  
 
 
Uděláme si pěnkou sobotku, těšim se Klečoun.  


