
Klubový závod

Prázdninová malorážka - Červenec

Termín: 30.7.2022
Místo konání: Střelnice SBTS Beroun
Prezentace do 8:45 hod.
Rozprava: : 8:45 hod.
Zahájení závodu: 09:00 hod.
Ukončení střelby: Nejpozději do 12.00 hod.
Vyhodnocení závodu: Po sečtení všech výsledků

Soutěží se podle Všeobecných pravidel sportovní střelecké 
činnosti SBTS ČR

Účastnící jsou povinni přísně dodržovat všechny zákony ČR, 
provozní řád střelnice, pravidla soutěže, pokyny správce střelnice, 
pořadatelů a rozhodčích. Při porušení bezpečnosti, nařízení a  
pravidel rozhodne ředitel soutěže o trestu. Udělení trestu je bez 
odvolání.

U prezentace soutěžící předloží zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
Každý soutěžící při registraci zaplatí vstupní poplatek do soutěže 
ve výši 150,- Kč

Povolené zbraně:
Dlouhá puška ( jednoranná, opakovací nebo samonabíjecí ) 
ráže .22 LR s libovolnou optikou. Lze střílet pouze jednou zbraní 
v celé soutěži.
Pevné podložení zbraně je možné pouze v oblasti předpažbí 
( bipod , bag apod. ).  Nastřelovací pevné stolice jsou zakázány. 
Dalekohledy jsou povoleny.

Celkový počet ran: 48 + nástřel



Nástřel probíhá před zahájením závodu libovolným počtem nábojů
v čase 5 minut. Po ukončení nástřelu bude kontrola a případná 
výměna poškozených soutěžních terčů. Ověření nástřelu je možné 
libovolně i během plnění sportovních disciplín bez nároku na 
zvýšení časového limitu. 
Střelecká poloha disciplín je definována se zbraní na stole, vsedě 
na židli, bez zadní podpory zbraně.  Mezi zadní částí pažby -za 
spouští- a stolem musí být pouze části těla střelce ).
Soutěž se střílí bez přerušení a plnění disciplín probíhá v 
celkovém čase 50 minut.

Soutěžní disciplíny a jejich plnění:

1.Mířená střelba na přesnost, vzdálenost 50m, terč č.1 Benchrest 
červený střed - A4, počet nábojů 12 / jedna rána do každého terče .
Hodnocení disciplíny: Počet dosažených bodů

2.Mířená střelba na přesnost, vzdálenost 50m, terč č.2 Zombie -
A4, počet nábojů 14 / jedna rána do každého terčíku v postavě a v 
bílém prostoru. Hodnocení disciplíny : Malé terče v postavě – 
bodové hodnoty 10, 5, 1 mimo postavu 0. Bíle terče mimo postavu
10, 5, 0 bodu.  

3. Mířená střelba na přesnost, vzdálenost 50m, terč č.3 
Redukovaní rukojmí – A4, počet nábojů 12/ jedna rána do 
každého terčíku/teroristy ( levý horní terč = nekrytý terorista ). 
Hodnocení disciplíny: Levý horní terčík dosažená hodnota, 
teroristé – Bílé pole 10, černá plocha teroristy 5, zásah rukojmí -5 
bodů. 



4. Mířená střelba na přesnost, vzdálenost 50m, terč č.4 Kolečka -
A4, počet nábojů 10/ jedna rána do každého terčíku. Výběr terčů 
na ploše papíru je libovolný. Hodnocení disciplíny: Počet 
dosažených bodů, zásah středu = bodová hodnota terče, zásah 
kruhu 5 bodů, nezasažení terče/kruhu -5 bodů. 

Hodnocení soutěže: Pořadí se určuje prostým součtem všech 
dosažených bodů v soutěži

Ceny: Několik nejlepších střelců v soutěži obdrží věcné ceny

Informace: Petr Mittig, tel. 723457391, peta.mita@gmail.com

Přílohy:

1. Nástřelný terč s černým středem a kruhy 10-6 - A4
2. Soutěžní terč číslo 1.  Benchrest červený střed – A4
3. Soutežní terč číslo 2.  Zombie -A4
4. Soutěžní terč číslo 3.  Redukovaní rukojmí – A4
5. Soutěžní terč číslo 4.  Kolečka -A4

 


