
 
Policejní sportovní klub Cheb 96 z. s. 

 

Propozice střelecké soutěže 
Memoriál plk. Josefa Hány aneb o Pohár předsedy 

PSK Cheb 96 z. s. 
 

Datum konání: 28. března 2020 

Pořadatel: Policejní sportovní klub Cheb 96 z. s. 

Zastoupení pořadatele: člen PSK Cheb 96 z. s. 

   Vladimír Hána 

   Email: vladimir.hana0123@gmail.com 

   Mobil: +420 604 159 495 

 

Místo konání: Střelnice JIMI, Hlínová 8, Odrava-Mostov, 35002 Cheb 

GPS souřadnice: 50.105779, 12.506714 

Ředitel závodu: Vladimír Hána 

Hlavní rozhodčí: Vladimír Franček st. 

Čároví rozhodčí: Vladimír Hána, Miroslav Benýšek ml. 

Startovné: 200,- Kč 

 

Disciplíny 
1. Disciplína: Mířená střelba-velkorážní pistole nebo revolver 

Terč: Mezinárodní pistolový terč 50/20 

Čas: 3 minuty, 13 ran (3 nejhorší zásahy se odečítají) 

Zbraň: VPi nebo Revolver (zásahy jsou kalibrovány na 9 mm) 

Vzdálenost: 25 metrů 

 

2. Disciplína: Rychlopalba-velkorážní pistole nebo revolver 

Terč: Dvojpostava (rukojmí) 

Čas: 30 sekund, 10 ran 

Zbraň: VPi, nebo revolver, otevřená mířidla (zásahy jsou kalibrovány na 9mm)  

Vzdálenost: 25 metrů 

 

3. Disciplína: Samonabíjecí puška-mířená střelba 

Terč: Nekrytě ležící figura s kruhy-redukovaný terč 

Čas: 2 minuty, 10 ran 

Zbraň: puška samonabíjecí 7,62x39mm nebo .223 Remington, otevřená mířidla (zásahy jsou 

kalibrovány na 7,62x39) 

Vzdálenost: 25 metrů 
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Policejní sportovní klub Cheb 96 z. s. 

 

 

Časový harmonogram: 

8,00 – 8,30 Prezence střelců 

8,40 Přivítání střelců a seznámení s pravidly 

9,00 Začátek soutěže 

12,00 Předpokládaný konec soutěže 

 

Hodnocení: Hodnotí se všechny tři disciplíny dohromady, při rovnosti bodů rozhoduje první 

disciplína. Zásahy z pistole se kalibrují na 9 mm, zásahy z pušky se kalibrují na 7,62x39 mm. 

Ohodnoceno bude prvních 5 míst nejlepších střelců v celkovém umístění diplomy a věcnými 

cenami, dále bude ohodnocen první nejlepší v kategoriích: Absolutní vítěz rychlopalby a 

Absolutní vítěz pušky diplomem a věcnou cennou. 

 

Vybavení: Chrániče sluchu, zbraně a střelivo vlastní 

 

Bezpečnostní, závěrečná a jiná ustanovení 

• Všichni jsou povinni používat chrániče sluchu 

• Soutěžící jsou povinni dodržovat zásady bezpečné manipulace se zbraní  

• Soutěžící soutěží na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Soutěžící svým podpisem na 

prezenční listině stvrzuje, že byl seznámen s bezpečnostními pravidly a provozním 

řádem střelnice, dále souhlasí se zveřejněním svého jména, výsledku a fotografií či videí . 

• Soutěžící jsou povinni se řídit povely rozhodčích čí řídicích střelby 

• Změna propozic vyhrazena 

• Závody probíhají v přátelském a sportovním duchu 

 

 

Předseda Policejního sportovního klubu 96 z. s., Jan Jadlovský, by Vás rád pozval jménem svým 

a jménem PSK Cheb 96 z. s. na tento závod a popřál Vám hodně štěstí, skvělou zábavu, 

sportovního ducha, pevnou ruku a dobrou mušku v tomto i jiných závodech. 

 
 

V Chebu 15. 2. 2020        PSK Cheb 96 z. s. 

          Vladimír Hána 
 

 

 

 

 

 

 

 

plk. Josef Hána byl nestor sportovní střelby, mezinárodní rozhodčí ČSS, člen a funkcionář AVZO Cheb, sportovní 

střelba byla jeho celoživotním koníčkem. 


