
 
Propozice pro 3. kolo střelecké soutěže 

–  soutěž jednotlivců – pistole/revolver 
 

Soutěž je určena pro začínající a mírně pokročilé střelce, držitele zbrojních 
průkazů skupiny B, C nebo E a další účastníky, kteří splňují požadovaná 
kritéria pro střelbu. 
Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií a to do zelené a oranžové skupiny. 
Rozdělení do skupin se provádí na střelnici. 
 
 
Termín konání soutěže: 27. 5. 2023, zahájení v 9.00 hod., prezentace od 8.15 hod. 
Místo konání: Střelnice AVZO Odry 
Startovné: 200,- Kč /osoba od 18-ti let, 100,- Kč/ osoba 10-18 let 

              Lze střílet i více položek. V tom případě je startovné pro osoby 
              nad 18 let 300,- Kč, pro osoby do 18 let zůstává startovné 100,- Kč 

Půjčení zbraně: 100,- Kč 
Poznámka: střelivo lze zakoupit na střelnici 
Povolené zbraně: Pistole od ráže 7,62 mm, revolver ráže .38 Sp.; malorážní pistole/revolver 
                               ráže 22 LR. Zbraně musí být s otevřenými mířidly.  
Povoluje se pouze 1 zásobník ke zbrani. Nepovolují se kolimátory, svítilny, rychlonabíječe 
                     a podobné doplňky. 
Počet nábojů: 50  
Rozhodčí:  Škárka Radek, Varhaníček René, Bičán Václav  
Občerstvení: V průběhu soutěže bude podáváno občerstvení pro přihlášené soutěžící.  
 

Discipliny: 
Pistole/revolver dle výše uvedených kritérii 

1. Nekrytě ležící figura – 10 ran, vzdálenost 25 m 
2. Terč pistolový mezinárodní 50/20 – 10 ran, vzdálenost 25 m/15m 
3. Terč rukojmí, přední postava – tělo – 10 ran, vzdálenost 25 m 
4. Terč rukojmí zadní postava 10 ran - 25 m 
5. Terč rukojmí, hlava přední a zadní postavy, 5+5 ran – 15 m 

 
Podmínky držení zbraně a činnost při střelbě u  jednotlivých položek): 
Střílí se ve stoje, pouze vozíčkaři sedí. 
 

Podmínky manipulace se zbraní 
 

Držení zbraně - libovolné. 
Soutěžící si vloží do zásobníku maximálně 10 nábojů nebo nižší počet dle kapacity 
zásobníku nebo válce revolveru a tento odloží mimo zbraň na stůl. U revolveru ponechá 
odklopený válec. 
Na povel řídícího střelby „nabíjet“,vloží zásobník do zbraně, zbraň sklopí v úhlu 45° a čeká 
na zvukový signál řídícího střelby. Po zaznění zvukového signálu vystřelí na terč požadovaný 
počet nábojů. 
                                                                                                                                 

Podmínky střelby – zelená skupina 
Střelba všech položek je s časovým limitem 60 sekund. Soutěžící může v případě 
nedostatečné kapacity zásobníku nebo revolverového válce dle potřeby přebíjet.  
U položky 4 se odečítají body za zasažení přední postavy. Položky 1 – 4 se střílí na 
vzdálenost 25 m, položka 5 na vzdálenost 15 m. 
 



 

Podmínky střelby – oranžová skupina 
Střelba všech položek je s časovým limitem 120 sekund. Soutěžící může v případě 
nedostatečné kapacity zásobníku nebo revolverového válce dle potřeby přebíjet.  
U položky 4 se neodečítají body za zasažení přední postavy. Položky 1,3,4 se střílí na 
vzdálenost 25 m, položka 2 a 5 na vzdálenost 15 m. 
 

 
Bezpečnostní opatření: Při střelbě je nutná ochrana zraku a sluchu!!! 
Střelec smí nabíjet zbraň pouze na palební čáře a to až na povel řídícího střelby. Rovněž po 
střelbě předloží zbraň ke kontrole s vyjmutým zásobníkem, závěrem v zadní poloze nebo 
odklopeným revolverovým válcem. V prostorách střelnice je nezbytné dodržovat provozní řád 
střelnice! 
 
Pro účast osob ve věku od 10-ti do 18-ti let požaduji potvrzení zákonného zástupce o věku 
osoby a o souhlasu  s účastí na soutěži. Tiskopis je uvedený zde na další stránce. Lze ho 
vytisknout. Bez tohoto potvrzení nebude možná účast osob mladších 18-ti let na střelecké 
soutěži! 
 
Před zahájením soutěže budou soutěžící seznámeni s bezpečnostními pravidly na střelnici a 
bude provedena kontrola zbraní. 
 
Poznámka č. 1: V případě poruchy zbraně se střílená položka opakuje. Závady způsobené  
                          vinou   střelce, nebo u pistole vinou nízké navážky prachové náplně, kdy  
                          nedochází k přebití zbraně apod.)  se nepovažuje za poruchu zbraně. Zde 
                          budou závady posuzovány individuálně  řídícím střelby 
Poznámka č. 2: Každý soutěžící si lepí své zásahy v terči. 
Poznámka č. 3: Soutěž se koná za každého počasí. 
Poznámka č. 4: Osobní ochranné pomůcky ( sluchátka, brýle) je vhodné z hygienických  
                          důvodů mít vlastní. 
Poznámka č. 6: Pokud soutěžící vystřelí po časovém limitu, z výsledku se odečítají nejlepší  
                          zásahy dle počtu takto vystřelených ran 
Poznámka č. 7: Pořadatelé střílí mimo soutěž 
Poznámka č. 8: V případě, že soutěžící bude střílet do terče, který mu není přidělen 

(sousedovi), střelbu nebude moct opakovat. 
 

Poznámka č. 9: Za závěr budou první tři soutěžící z každé kategorie odměněni diplomy a 
dalších 5 přítomných soutěžících obdrží po vylosování drobné dárky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Souhlas s účastí na střelecké soutěži 
 
 
 

 Já jako osoba odpovědná, souhlasím s účastí 
 
 
............................................................................................................................. ........... 

 Jméno a příjmení účastníka soutěže (vyplnit hůlkovým písmem) 

 
na střelecké soutěži konané dne: 27. 5. 2023 na střelnici AVZO Odry. 
Střeleckou soutěž pořádá Ing. Aurel Kresánek, IČ: 73213331, zbrojní licence 
CF 114632. 
 
Současně potvrzuji, že výše uvedená osoba má .............  let, čímž splňuje podmínky 
zákona č. 119/2002 Sb., § 59 odst. 4. (minimálně 10 let fyzického věku). 
 
Dále souhlasím, s uvedením jména, příjmení soutěžícího a dosaženého výsledku 

na výsledkové listině, která bude uvedena na stránkách www.lukra.cz po dobu 
nezbytně nutnou. Tento souhlas můžu kdykoliv odvolat. 
 
 
 
 
 
 
.........................……………...............................................                               ..................................... 
Jméno a příjmení odpovědné osoby (hůlkovým písmem)                        podpis 
 

 

http://www.lukra.cz/

