
SSK 0019 
Boletice nad Labem 

 
P R O P O Z I C E 

 

JARNÍ STŘELECKÉ ZÁVODY 
 Z VELKORÁŽNÝCH PUŠEK      

na mizivé cíle do 300m 
 

 26. května 2019 
 
 
 

                          
 

 
 
 
 

Druh soutěže : Střílí se dle pravidel schválených SSK 0019 Boletice 
n/L pro střelbu na mizivé cíle do 300m viz níže 

 

Místo konání :  Střelnice  L u d v í k o v i c e  
 
Disciplíny :    neděle   26.5.2018 – viz specifikace níže 
  
 
Program :   26.5.2019 od 9.00 - VOJENSKÁ PUŠKA - 9.ročník 

 
Kategorie soutěže :  jednotlivci 

- muži, junioři 
- ženy, juniorky (při účasti alespoň 5 závodnic 

v kategorii, jinak sloučené s muži) 
  
 
 

 
 
Organizační výbor : Ředitel soutěže : Gregor Jan 

Organizátor : Gregor Miloslav 
Technické zajištění : členové SSK 0019 a dobrovolníci 

Hlavní rozhodčí  : Mgr. Jindřich Jáchym A0138 
Sbor rozhodčích : Určí pořadatel 
Podmínky účasti : Otevřený závod 
Doklady : Zbrojní průkaz, průkaz zbraně 
Startovné : 26.5.2018 - jednotlivci - 200,- Kč 
 Jednotlivci za kategorii a zbraň (jeden závodník 

může střílet více zbraněmi v jedné kategorii) 
Zbraně a střelivo : Každý závodník vlastní 
Časový rozvrh : 7.30 - průběžná prezentace    

8.50 - slavnostní zahájení, nástup 1.směny na stanoviště 
9.00 - zahájení závodu – 1.směna 

Hodnocení : Podle pravidel soutěže 
Výsledkové listiny : Na místě po skončení závodu, e-mailem, na internetu 
Odměny : První tři závodníci v kategorii obdrží diplom a věcnou 

cenu, 4. a 5. místo diplom  
Protesty : Podávají do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč 

po zveřejnění výsledků. V případě neoprávněného 
protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele 

Tech. ustanovení : Střelnice  má 10 střeleckých stanovišť 
Hosp. ustanovení : Všechny náklady spojené s účastí na soutěži si hradí 

účastník sám, nebo jeho vysílající složka. Ubytování ani 
dopravu pořadatel nezajišťuje. Na střelnici bude zajištěno 
základní občerstvení 

Pojištění : Pořádající SSK je pojištěn pojistkou č. 85-5990011818-6 
u KOOPERATIVA pojišťovna a.s. 

Zdravotní zajištění : Střelnice je vybavena lékárničkou. Pohotovost Nemocnice 
Děčín,  BOD ZÁCHRANY – RESCUE POINT  DC 003 

Příjezd na střelnici : Střelnice je umístěna v lese, východně od obce Kámen 
Výklad propozic : Náleží výhradně pořadateli, který je může upravit podle 

stávajících podmínek 
Bezpečnost : Manipulace se zbraní na střelišti jen na povel rozhodčího. 

Mimo střelecké stanoviště musí být v areálu střelnice 
zbraně vybité, závěr v otevřené poloze s vyjmutým 
zásobníkem !!! Každý závodník je povinen dodržovat 
ustanovení zák. č.119/2002 Sb. (o zbraních a střelivu). 
Všichni účastníci soutěže při plnění soutěžních disciplín 
jsou povinni užít předepsanou ochranu sluchu a zraku. 

 Porušení bezpečnostních předpisů je 
důvodem k diskvalifikaci 

Přihlášky do soutěže : SSK Boletice          ssk-boletice@seznam.cz 
Kontakt:                         Gregor Jan :  775 866 533, jang381@seznam.cz 

                    Gregor Miloslav :     602 408 227, mil.gregor@volny.cz, 
Internet : www.ssk-boletice.cz 

mailto:jang381@seznam.cz
mailto:mil.gregor@volny.cz
http://www.ssk-boletice.cz/


 
26.5.2019 – VOJENSKÁ PUŠKA - 9. ročník 
 

Disciplíny soutěže – zbraně :   
 
vzor do roku 1945 – otevřená mířidla : 

- vojenská kulovnice opakovací nebo samonabíjecí na jednotný náboj ráže 
6mm  a větší s otevřenými mířidly  vzor do roku 1945. Může být i 
poválečná výroba např. M24/47, SVT, M1 aj.). Lze střílet i ze zbraní 
s namontovaným puškohledem umožňujícím mířit podhledem, během 
závodu musí být sklo puškohledu překryto (víčkem/ lepící páskou) a 
mířit je povoleno pouze mířidly. 

 
vzor od roku 1945 do roku 1980 – otevřená mířidla : 

- vojenská kulovnice opakovací nebo samonabíjecí na jednotný náboj ráže 
5,6 mm a větší s otevřenými mířidly vzor od roku 1945 do roku 1980 
(např. vz. 54, SVD, FN FAL, G3, M14, L1A1 a jejich klony apod.). Lze 
střílet i ze zbraní s namontovaným puškohledem umožňujícím mířit 
podhledem, během závodu musí být sklo puškohledu překryto (víčkem/ 
lepící páskou) a mířit je povoleno pouze mířidly. 

náboj 7,62x39 mm – otevřená mířidla : 
- vojenská kulovnice na náboj 7,62x39 mm s otevřenými mířidly, jedná 

se o zbraně:  vz.58 resp. CZ 858 apod., AK 47  a jejich klony, vz. 52/57, 
SKS. Lze střílet i ze zbraní s namontovaným puškohledem umožňujícím 
mířit podhledem, během závodu musí být sklo puškohledu překryto 
(víčkem/ lepící páskou) a mířit je povoleno pouze mířidly. 

 
vzor do roku 1980 – optická mířidla : 

- vojenská odstřelovačská puška vzor do roku 1980. Standardní 
vojenská odstřelovačská puška  (např. Mosin vz. 1930, Dragunov vz. 
1963 a jeho klony z Jugoslávie, Rumunska, Iráku včetně Tigr, vz. 54, 
Mauser K 98, M14, G3 a pod.), se standardním pokud možno původním 
optickým zaměřovačem s maximálně 4-násobným zvětšením. 

- Pozor !! Moderní klony pušek na bázi  M 16 (AR 10) se pro odstřelování 
používají  až od 90. let a nebudou do této kategorie připuštěny 

 
náboj  5,54 x 45 mm (.223) – otevřená miřidla 
            -  vojenská kulovnice na náboj 5,54x45 (.223) s otevřenými miřidly 
                jedná se o všechny dostupné moderní zbraně typu  M16, (AR 15),       
                M4, HK, SIG…. apod. 
                Lze střílet se zbraní s namontovaným puškohledem, umožňujícím        
                mířit podhledem, (víčko, zálepka), mířit pouze otevřenými  miřidly         
                resp. dioptrem 
 
 
 
 

 
 
 
 

Popis průběhu závodu : 
 
NÁSTŘEL : 100m - 5 nástřelných ran v čase do 5 minut na standard Pi 

terč 50/20,  nástřel bude zalepen kontrastními zálepkami 
I.část : 100m - 10 ran v čase 5 minut na standard Pi terč 50/20 ( s 

černým středem) pevné terče - hodnotí se zásahy podle 
kruhů 

pauza     - 60 sekund pro nabíjení a korekci mířidel 
II.část: 200m - 5 ran  na terč nekrytě ležící figura s kruhy (č.135 P)–  

mizivé terče (5-7 sekund terč  vystaven, 10-15 sekund terč 
skryt) - hodnotí se zásahy podle kruhů   /alter. pevný terč/ 

pauza     - 60 sekund pro nabíjení a korekci mířidel 
III.část: 300m - 10 ran, s dobíjením po 5ti nábojích do zásobníku 

v čase  120 sekund, na terč vpřed běžící mezinárodní figura  
s kruhy (skl.č. 131/P), mizivé terče- hodnotí se zásahy podle 
kruhů    /alternativa pevný terč/ 

pauza     - 60 sekund pro nabíjení a korekci mířidel 
IV.část: 200m - 5 ran  na terč nekrytě ležící figura s kruhy (135-P) –  

mizivé terče (5-7 sekund terč vystaven, 10-15 sekund terč 
skryt) - hodnotí se zásahy podle kruhů /alter. pevný terč/ 
 

Počet ran: 5 nástřel + 30 ran do soutěže 
 
Pozor !!!   (pro vyrovnání hendikepu opakovacích pušek a přiblížení 
bojovým podmínkám je povoleno nabíjet jen po 5-ti nábojích do zásobníku 
a možno použít jen jeden zásobník ) 
 
Postup střelby a vzory terčů budou zveřejněny před soutěží. Pořadatel si vyhrazuje 
nárok na drobné změny provedení. Změna podmínek střelby náleží výhradně 
hlavnímu rozhodčímu - po dohodě s pořadatelem dle počasí a místních podmínek. 
 
- Jedná se o zbraně, které nosili nebo nosí vojáci na ramenou a rokem výroby 

odpovídají vzorům zavedení v armádách. Zbraně nesmí být sportovně laděny 
(např. napínák spouště, sportovní pažba, dodatečně montované dioptry, 
kolimátory, mikrometrická mířidla apod.). Nevztahuje se na pažby klonů vz. 58 
popř. AK. 

- Závod je v duchu vojenského  střílení - VOJÁK SE STARÁ, VOJÁK MÁ, ovšem bez 
speciálních sportovních pomůcek (střelecký kabát apod.) 

- V případě pochybnosti se můžete telefonicky nebo po mailu informovat. 
 
Pozorovací dalekohled je povolen 
Nápověda od pozorovatele možná není. 
Všechny kategorie se střílí vleže s oporou 
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