
K L U B O V Ý P Ř E B O R II. Ročník  

A V Z O – SSK – S E M I L Y 

Pozvánka na střeleckou soutěž  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum  konání : Sobota 17.12.2022 

 Místo : Střelnice AVZO SSK Semily,Pod Vartou 50 

Organizační výbor 

Ředitel soutěže: David Nosek  

Hlavní rozhodčí : Ladislav Švitorka 

Správce střelnice : Ing Milan Pavelka 

Zdravotník: Ing. Milan Pavelka 

PHK : David Nejedlo 

Ostatní rozhodčí a funkcionáři závodu budou delegováni před začátkem závodu 

 

Charakteristika : Jedná se o soutěž jednotlivců v mířené střelbě z 
pistole/revolveru v ráži 6.35 mm – .45ACP 

Disciplíny :  

1/ 5+15 ran na nekrytě ležící figuru s kruhy 25m (terč 135 P) 

 2/ 3+10 ran na mezinárodní terč 25m 

3/  Doplňková disciplína - Jedna rána ze zbraně ráže 22 LR na netradiční terč 
(Bude upřesněno při prezentaci. Zapůjčení zbraně ráže 22 LR na střelnici bude 
možné) 

Provedení : Libovolné-jednoruč nebo obouruč-mířená střelba 

Časy: Terč 135P Nástřel 5ran/5min,soutěžní položka 15ran/15min 
          Mezinárodní terč bez nástřelu, 3nejhorší rány se škrtají čas 13min. 
 „Každý závodník tedy nastoupí dvě směny.“ 

Dalekohledy jsou povoleny 

Zbraně : Vlastní dle pravidel  sportovní střelby 



Odpor spouště 
Pro tuto soutěž je povolen minimální odpor spouště u všech zbraní 1,00 kg 
Kategorie 
 1) Muži  
 2) Ženy 
 3) Muži 70+ 
 
Podmínky účasti v soutěži 
     Soutěže se mohou zúčastnit členové SSK +AVZO Semily , pozvaní hosté. 
      V případě osob nevlastnících  ZP musí mít svého instruktora.  
  Všichni účastníci předloží při prezentaci platný ZP, průkaz zbraně, platný 
členský průkaz nebo OP. 
 Rozhodčí a funkcionáři se mohou soutěže zúčastnit. 
Všichni účastníci soutěže se soutěže zúčastní na vlastní zodpovědnost, vlastní 
náklady, vlastní nebezpečí . 
   
Časový program 
  8.15   -    8.45 hod.   přejímka zbraní, prezentace, porada rozhodčích 
  8,45   -    9,00 hod.   poučení závodníků a zahájení střeleb 
  9,00   -  12,00 hod.   vlastní závod 
12,30   -  13,00 hod.   oznámení výsledků, předání diplomů a věcných cen 
závodníkům, kteří se umístí   na 1. – 3. místě   
 
Všeobecné informace 
 
Závodníci, kteří se umístí v celkovém pořadí na 1. – 3. místě obdrží diplomy a 
věcnou cenu. 
 
Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to 
nepředvídané nebo jiné okolnosti. 
  
Občerstvení : zajištěno na střelnici 

Důležité : Z organizačních důvodů je NUTNÉ se na závod předem přihlásit , a to 
do 10.12.2022 na e-mail  svitorka.ladislav@tiscali.cz  

 

                                                                                Za AVZO-SSK Semily Nosek David 


