
 

 Sportovně střelecký klub Semily  0731                                          

propozice střelecké soutěže 

OTEVŘENÝ KLUBOVÝ PŘEBOR „Romisův biatlon 

  Termín   :       Pátek    20.04.2018   

           Místo konání:          Střelnice  Semily  

           Disciplína:          Běh cca 4x400m + 2x střelba na biatlonové terče  

            

 Start – průběžný (tj. po doběhnutí závodníka  vybíhá hned další)  .   

     

Předpokládaný  počet  nábojů   –  10 ks  (max. 20ks).     

 Provedení disciplíny vleže bez opory . 

 

Zbraně a vybavení:  zbraně náboje (opakovací malorážky ZKM 451, ZKM 456 budou 

připraveny na střelnici -použití vlastních zbraní není dovoleno 

             Ochrana sluchu  povinná.(sluchátka budou ve střel boxech) – postačí  špunty do uší         

ochrana zraku je doporučena.   

                                                                

           Rozprava:    dne 20.4.2018 od 14,30-14,45 hod. 

           Start prvního závodníka: 15.00 hod. 

           Startovné:    120,-Kč  
           Ředitel soutěže:   Roman Drbohlav 

           Hlavní rozhodčí:   Ladislav Švitorka  

           PHK      David Nosek , Nejedlo David,  

           Správce střelnice:           Ladislav Švitorka 

            

           Kontaktní adresa :     Ladislav ŠVITORKA, Jana Žižky čp.390, 513 01 SEMILY 

                                             telefon: 737 578262 

 Organizační opatření:      Soutěže se mohou zúčastnit závodníci přihlášení do 18.4.2018. 

Rozhodčí a funkcionáři se mohou soutěže zúčastnit. 

 

                   Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady, vlastní nebezpečí. 

  !!!Z organizačních důvodů  se musí závodník do soutěže přihlásit  a to nejpozději do  18. 

4. 2018 telefonicky nebo  e-mailem.  Kont. mail svitorka.ladislav@tiscali.cz 

Kapacita střelnice je  max. 25 závodníků. 

 

Technická a bezp. Ustanovení:  Soutěží se podle klubových pravidel „Romisova biatlonu“                                          

          a podle ustanovení těchto propozic.  

                                                    Všichni účastníci jsou povinni  dodržovat bezpečnostní   

                                                    opatření, řídit se provozním řádem střelnice a řídit se pokyny   

                                                    a povely rozhodčích.     Při porušení bezpečnosti okamžitá   

                                                    diskvalifikace.  

 

 Při střelbě jsou závodníci, instruktoři střelby, případní  diváci a rozhodčí povinni 

používat chrániče sluchu a ochranu očí se doporučuje. 

 

Protesty:               s vkladem 200,-Kč písemně do rukou hlavního rozhodčího! 

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu propozic.  

                    Roman Drbohlav 

            Ředitel soutěže                                                                                                                                                                                      

mailto:svitorka.ladislav@tiscali.cz


Popis disciplíny 

 
Závodník startuje - na povel rozhodčího start u poslední zděné garáže která je 

na levém břehu Jizery (u příjezdové cesty ke střelnici) po překonání vzdálenosti 

ke střelnici cca 400m (běh, chůze atd.) vbíhá závodník na střeliště, zde si sám bez 

povelu ze stojanu vezme  opakovací malorážku (kterou si vybere) a celkem 10 

ks nábojů v připraveném plastovém platíčku, sám vstoupí do připraveného 

volného střeleckého boxu, nabíjí zbraň (je jedno zda jednotlivě nebo využije 

zásobníku) a vleže bez opory  střílí na sestavu biatlonových terčů (plato s 5ti 

sklopnými terči),  po sestřelení terčů nechá střelecké vybavení na místě vybíhá 

zpět,  ke startérovi. 

    V prostoru startu , obíhá kužel označující  otáčku a běží zpět na střeliště, kde 

opět vezme libovolnou připravenou malorážku ze stojanu a  platíčko s 10ks 

nábojů a  střílí opět na „tzv. biatlonové  plato“, po sestřelení terčů  pokračuje 

během (u méně zdatných se toleruje i chůze, či plazení ) zpět ke startérovi, který  

mu po doběhnutí zapíše konečný čas do výsledkové listiny. 

  Tj. stručný popis disciplíny – start – pak běh 400m a první střelba, pak běh 

800m a druhá střelba, a pak už běh 400m  a konec . 

  

Penalizace : 

    Pokud závodník použije k sestřelení terče vždy pouze jeden náboj tj. pokud 

mu postačí  jen 5 nábojů na „biatlonové plato“ není penalizován. 

    V případě, že bude dobíjet (tj. využije připravený 6-10 náboj) 

se připočte (10 sekund ke konečnému  času závodníka za každý  použitý náboj) 

tj. při využití 5-ti nábojů celkem 50sekund 

 

     V případě, že závodník  nedokáže ani za využití všech 10-ti nábojů sestřelit 

všechny terče se závodníkovi připočítá ke konečnému času  60 sekund za každý 

jednotlivý nesestřelený biatlonový terč. 

 

Upozornění - V případě dospělých účastníku nebude tolerována střelba 

s oporou. 

 

Nabíjení zbraně : 

Prvních  5 nábojů lze nabít  do zásobníku 

U zbylých nábojů (tj.6-10) - nabíjení jednotlivě přímo do komory 

Pomůcky při střelbě : 

U střelby lze použít pouze  Rukavice , střelecké řemeny ne . 
 

 

 


