
 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství České republiky ve střelbě ze sportovní 
velkorážné pušky. 

 

I.ročník 

 
Sobota 17.srpna 2019 

 

Střelnice Písek-Hradiště 



Propozice 
Základní ustanovení 

Název soutěže:  Mistrovství České republiky ve střelbě ze sportovní                                                                          
.                          velkorážné pušky.       

Ročník:             I. 

Všeobecná ustanovení 
Pořadatel soutěže: Svaz technických sportů Prácheňsko z.s. a 

                           Svaz branně-technických sportů České republiky z.s. 

Organizátor soutěže:   SPS z.s. Písek 

Termín konání:       17.srpna 2019 

Místo konání:   střelnice Písek – Hradiště 

Organizační výbor: 

předseda:         M.Novák 

místopředseda: M.Čunát 

členové:           M.Kotounová,J.Čížek,P.Taubr,A.Kafka 

 

ředitel soutěže:  M.Čunát 

hlavní rozhodčí: P.Taubr 

PHK:                  M.Novák 

Ustanovení o delegování rozhodčích: 

ředitel soutěže:    M.Čunát                rozhodčí:       A.Kafka,M.Novák 

hl.rozhodčí:         P.Taubr                 inspektor zbraní: J.Jáchym 

PHK:                   M.Novák              správce střelnice: L.Pichlík 



řídící střelby:      J.Koklar 

 

Technická ustanovení 
Soutěží se podle Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti 
SBTS ČR a Technických pravidel SBTS ČR 

Kategorie: 

A/        Velkorážná puška samonabíjecí na náboj 7,62x39 a                            
7,62x33(.30 Carbine) 

      B/          Velkorážná puška samonabíjecí od ráže 5,45 – 9mm se 
středovým zápalem. 

Discipliny: 

5 ran nástřel v poloze vleže bez opory terč pist.50/20-čas 5min.                               
15 ran v poloze vleže bez opory terč mez.pist. 50/20-čas 15min. 

10 ran v poloze vleže bez opory na čas (timer),terč 135P. 

Výsledek: body mínus čas 

Vzdálenost na obě discipliny 100m. 

Celkový výsledek:  součet obou disciplin 

 

Stav zbraně na startu střelby na čas: zásobník ve zbrani,                            
závěr v přední poloze,na pípnutí timeru natáhnout a pal.                                              

Povolené zbraně a střelivo: 

pro sportovní střelbu může být použito zbraní a střeliva,které 
odpovídají zákonu 119/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů 

pozorovací dalekohledy povoleny,nejsou povoleny střelecké kabáty a 
střelecké řemeny. 

na pušce SA58 není povolen dioptr. 

 



Organizační ustanovení 
Podmínky účasti:  Přihláška zaslaná mailem na adresu   

tony.357@seznam.cz     

Uzávěrka přihlášek:  31.července 2019 nebo při naplnění kapacity 
střelnice ( cca 60 startů) 

Všichni přihlášení budou zpětně informováni zda byli zaregistrováni                            

Ustanovení o protestech: 

protest je možno podat kdykoliv v průběhu soutěže písemně 
hl.rozhodčímu,nejpozději 15min. po zveřejnění celk. výsledků 

s vkladem 500,-Kč. 

Ustanovení o zdravotním zabezpečení: 

RZP nemocnice Písek 

Ustanovení o příležitostném příspěvku:      

150,-Kč. za kategorii       

Ustanovení o povinné výbavě: 

ochrana sluchu a zraku 

Ustanovení o stravování: 

občerstvení zajištěno 

Ustanovení o ocenění: 

1 – 3.místo v každé kategorii-pohár,diplom,věcná cena 

Ustanovení o zveřejňování výsledků: 

závodníci svou účastí v soutěži souhlasí s uvedením svého jména na 
výsledkové listině a se zveřejněním fotografií a výsl.listiny na 

web.stránkách 

Adresa a kontakt na org.výbor: 

Antonín Kafka tel. 737780355         mail: tony.357@seznam.cz 



 

Orientační a časový plán soutěže 
8.00 - 8.50  příjezd závodníků a presentace 

                      9.00 – 9.15 zahájení soutěže 

                      9.30 – 14.30 plnění soutěžních disciplin 

                     15.00 – 15.30 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže 

Závěrečná ustanovení 
1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a 

pokyny vydanými při zahájení soutěže. 
2) Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě 

nepředvídatelných okolností. 
3) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním 

řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici. 
4) Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za 

jimi způsobenou škodu či újmu. 

 

Schvalovací část 

Tyto propozice schválil: výbor SPS z.s.Písek     dne:23.6.2019 

 

Předseda org.výboru:                                                 Hl.rozhodčí: 

      M.Novák                                                                P.Taubr 

                                          

                                                                                                   

 


