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Sportovně střelecký klub Semily 0731 
     propozice střelecké soutěže 

OTEVŘENÝ KLUBOVÝ PŘEBOR „Steel Cup“ 

 
  

Termín:  10.02.2018   
Místo konání: Střelnice Semily 
 
Disciplína: Souboje jednotlivců na 4 terče Hote, počet nábojů není omezen, čas souboje max.  

15 sekund, sestřelení terčů Hote 1-3 libovolné, kapitán   poslední. Skupiny budou podle 
počtu účastníků (8-10 závodníků ve skupině), z každé základní skupiny postupují (2-3 
závodníci přímo do semifinále), ze zbylých závodníků doplní semifinálovou skupinu vítěz 
„pavouka“  
Ze semifinálové skupiny postoupí první 4 závodníci do finále.  
(počet postupujících bude upřesněn při rozpravě před zahájením závodu podle počtu 
účastníků).  

 Od semifinále se souboj střílí s povinným přebitím – budete potřebovat dva zásobníky 
 Předpokládaný počet nábojů – 120 ks. 
 Provedení disciplín z pouzdra. 
 
Zbraně a vybavení:  

Vlastní, zbraně povinně uložené v opaskovém pouzdře na straně střílející ruky. 
Ochrana zraku a sluchu povinná.  

 
Prezentace+losování: 8:00 – 8:30 hod. 
Rozprava:  8:35-8:40 hod. 
Zahájení první směny: 8:45 hod. 
 

Startovné:  100,-Kč  
 
Ředitel soutěže: Ladislav Švitorka 
Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Pavelka  
PHK   Roman Drbohlav, Nejedlo David, Tomáš Pěnička   
Správce střelnice: Ladislav Švitorka 
Zdravotník:  MUDr. Jaroslav Harman 
Pojištění:  Česká Pojišťovna 

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

telefon: 737 578 262  
Organizační opatření:  Soutěže se mohou zúčastnit přihlášení členové střeleckých klubů a 

držitelé ind. zbrojních průkazů. Všichni závodníci předloží platný ZP a 
průkaz zbraně. 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 

5. února 2018 telefonicky nebo e-mailem. Kont. mail svitorka.ladislav@tiscali.cz. Kapacita 
střelnice je max. 30 závodníků. 
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Technická a bezpečnostní ustanovení: 

Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR 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. 

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

 
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

 
 

                Ladislav ŠVITORKA 
            Ředitel soutěže                                                                                                                                                                                       
    
 
 


