
Klubový závod 

Novoroční rána 

TERMÍN: 5. ledna 2020 

Soutěž jednotlivců z velkorážové pistole nebo revolveru. 

Soutěžní disciplíny a specifikace jejich plnění: 

1) Mířená střelba na přesnost, VPs, VRs 

Cíl: Terč VP 05 ( 5 terčů v jednom) 

Vzdálenost: 25 m od palebné čáry 

Položka: 30 ran/ 15 minut       

Poloha: Vstoje 

Postup: po 5ti ranách do menších terčů 

               10 ran na spodní terč "Křivá huba" 

Povolen dalekohled. 

 

2) Akční střelba Rojnice (zvolený počet nábojů), VPs, VRs 

Cíl: 10 kovových padacích terčů 

Vzdálenost: 20 až 25 m od palebné čáry 

Položka: Libovolný počet ran  

Poloha: Vstoje        



Postup: Start z volného postoje. Na stolku leží nenabitá 

pistole a libovolný počet zásobníků s náboji nebo revolver s  

vyklopeným  válcem se 6ti náboji a libovolným počtem 

rychlonabíječů  s náboji.  

Na signál timeru závodník uchopí zbraň, nabije ji a snaží se 

sestřelit všech 10 kovových padacích terčů (což je podmínkou  

pro hodnocení disciplíny) v co nejlepším čase. Během plnění 

disciplíny  samozřejmě může přebíjet zásobníky nebo 

rychlonabíječe  dle potřeby až po sestřelení všech terčů. 

Čas se měří timerem s přesností na 0,01 vteřiny. 

Terče: 2× Pepper Popper, 3× Tower, 2× Gong, 

            1× Beran, 1× Prase, 1× Krocan. 

 

Hodnocení:  

1) Dosažený počet bodů, H = z 

2) Jeden kovový padací terč = 10 bodů. 

Celkové hodnocení = Počet zasažených terčů × 10 minus  

dosažený čas s přesností na 0,01 vteřiny,  

H = 100 - t (100 – čas). Povinnost sestřelit všechny terče. 

 



Celkové hodnocení soutěže se stanoví součtem pořadí z obou  
disciplín. Při rovnosti bodů rozhoduje disciplína B. 
 
Zbraně a střelivo v rozsahu podle Všeobecných pravidel 
sportovní střelecké činnosti SBTS ČR. 
 
Soutěží se podle Všeobecných pravidel sportovní střelecké 
činnosti SBTS ČR. 
   

Každý soutěžící zaplatí při presentaci příležitostný 
příspěvek 50 kč, do něhož je zahrnuto i občerstvení. 
 
Ceny: Několik nejlepších střelců obdrží věcné ceny. 
 
Informace: 
Pavel Augusta, tel. 774 298 583, augusta@azmetal.cz   
 
Orientační časový plán soutěže: 
  8.00  –   8.45    –  příjezd účastníků soutěže, presentace 
  8.45  –   9.00    –  zahájení soutěže, rozprava 
  9.00  – 12.00    –  plnění soutěžních disciplín  
12.00  – 12.15    –  vyhlášení výsledků, ukončení soutěže 
 
 

 
 

 

 


