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Propozice aprílového klubového závodu  
ve střelbě malorážkou s optikou 

 
Druh soutěže: volná soutěž jednotlivců 
Disciplína:   malorážka s optickým zaměřovačem 
   jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí puška ráže .22 LR 
   optický zaměřovač bez omezení rozměrů, přiblížení i osnovy 
Kategorie:  bez rozdílu kategorií 
Datum konání :   sobota 1.4.2023 
Místo :    střelnice “Sopka” Nová Paka (10 střeleckých stanovišť) 
Podmínky účasti:  bez omezení  
Povinné doklady: Platný průkaz zbraně (PZ) a platný zbrojní průkaz (ZP) závodníka 

nebo doprovázející osoby (ve smyslu platného zbrojního zákona). 
Startovné:  100,- Kč, závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady 

vysílající organizace. 
Přihlášky:  p. Ivan Tůma, tel. 777 788 729, e-mail: harpplayer_IT@seznam.cz 

Přihlášky budou přijímány nejpozději do 25.3.2023.  
Bez potvrzení příjmu přihlášky není garantována účast v závodu. 

Ředitel soutěže:  p. Ivan Tůma 
Rozhodčí:   p. Josef Kulhánek   
Terče:   terčový list č.1 v příloze + tajný terč (bude zveřejněn při rozpravě) 
Hodnocení: Prostý součet bodů na obou terčových listech 
Ceny:  první 3 závodníci věcné ceny, všichni účastníci účastnický diplom  resp. 

pamětní list 
Protesty: s vkladem 300,-Kč do 30min. po zveřejnění výsledků. V případě 

neoprávněného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
Zbraně:   vlastní    
Střelivo:   vlastní , ráže .22 LR 
Časový plán:  od  8.00 hod. – prezence 

8.30 hod. – rozprava a poučení před zahájením soutěže 
   9.00 hod. – zahájení soutěže 1. směny 
Technická ustanovení: Střelnice je vybavena základními podložkami pod tělo a stoličkami.  
Zdravotní zabezpečení: první pomoc v místě střelnice, dále Okresní nemocnice Jičín 
Pojištění: Pořádající klub je pojištěn v odpovědnosti organizace za škodu 

pojistkou ČSS u pojišťovny Kooperativy č. 86-599001818-6.  
Občerstvení:   v omezené míře na střelnici 
 

 
Ivan Tůma – ředitel závodu 
 
 

Přílohy:   Pravidla klubových závodů ve střelbě malorážkou s optikou SSK SOPKA 
                Terčový list č. 1 

mailto:ssknp@issnp.cz


Pravidla klubového závodu ve střelbě malorážkou s optikou pro rok 2023 

 
Cílem soutěže je zábavná klubová střelba na netradiční cíle s relativně malými nároky na materiální 
vybavení střelců i střelnice, rychlý a plynulý průběh a pokud možno jednoznačné a spravedlivé 
hodnocení. Koncepce soutěže by měla umožnit úspěšnou střelbu i střelcům bez speciálního ISSF a 
BR vybavení. Měla by zahrnovat prvky taktiky, pozorovacích schopností a schopností odhadu a 
kombinace. 
 
Zbraně: jakákoli jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí puška ráže .22 LR s platným průkazem 
zbraně. Jiné ráže nejsou povoleny. 

Optický zaměřovač (puškohled): bez omezení rozměrů, přiblížení i osnovy 

Poloha: vleže s oporou - pro přední oporu zbraně je povolena pouze 1 dvojnožka nebo 1 přední 
podložka dle pravidel ČSS pro disciplínu MC-Pu nebo improvizovaný bag, na němž puška musí 
spočívat volně. Bagy a stojany pro benchrest jsou zakázány.  

Mezi zadní částí pažby, případnou podložkou a podlahou musí být buď viditelná mezera, nebo 
střelcova ruka, případně část střelcovy paže. Na této ruce střelec může běžnou sportovní nebo 
vycházkovou rukavici. Rukavice dle pravidel ISSF a určené pro speciální sporty (hokej, baseball, box, 
motorismus, apod.) jsou zakázány. 

Oblečení střelce: Je povoleno běžné sportovní nebo volnočasové. 

Pozorovací dalekohled (spektiv): Je povolen a doporučen na stanovišti pro individuální kontrolu 
zásahů bez omezení přiblížení. 

Vedení střelce na stanovišti (couching) je zakázáno. 
Pomocné kopie terčů na střelišti jsou zakázány. 
 
Vzdálenost střelby: 50 m 
 
Položky: 

- Speciální terče, budou součástí propozicí, v případě tajných terčů budou zveřejněny při 
rozpravě před závodem 

Celkový čas střelby:  
- Bude stanoven propozicemi 

 
Střílí se bez rozdílu kategorií. Celkové pořadí je stanoveno prostým součtem bodů.  
 
 
Zpracoval: Ivan Tůma 

 
                 
 

 

 


