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Československá obec legionářská,  
Jednota Jihomoravského kraje, pořádá  

 

VIII. ročník střelecké soutěže jednotlivců „Memoriál Marie 
Ljalkové“ a „Memoriál Padlých hrdinů za svobodu republiky a 

demokracii“ tříčlenných družstev 
 
PROPOZICE 
 
1. Základní a všeobecná ustanovení: 
 
NÁZEV A DRUH SOUTĚŽE:  
Memoriál Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii je střelecká soutěž tříčlenných 
družstev, Memoriál Marie Ljalkové je soutěží jednotlivců.  
 
Soutěž bude organizována ve dvou střeleckých kategoriích: 
Kategorie „A“ – jednotlivci – muži , ženy 
Kategorie „B“ – družstva 
(Účastníci: členové ČsOL, AZ, SVV ČR, KVH, UNOB, PČR, IZS, ČSL atd.) 

 
POŘADATEL:  
Československá obec legionářská – Jednota Jihomoravského kraje  
. 
ORGANIZÁTOR:  
AWIW Brno, spol. s r.o. 
Československý legionář 

 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:  
1. října 2016, střelnice AWIW, Pražákova 52, Brno – Horní Heršpice 

 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR: 
předseda – Ing. Pavel Franek  – Československý legionář 
ředitel soutěže – Josef Slavík – Československý legionář 
hlavní rozhodčí – Bohdan Gajda 
veškerý technický personál v péči organizátora a provozovatele střelnice – AWIW s.r.o. 
 
 
SOUTĚŽNÍ VÝBOR: 
předseda – Ing. Pavel Franek – Československý legionář 
místopředseda – Michal Franek – Československý legionář 
členové – Ján Vitko, csc, Robin Černoch, Hana Dolejší, Čapek Petr 
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2. Technická ustanovení: 
 
Soutěží se podle platných Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a podle ustanovení těchto 
propozic. Používání televizního okruhu je možné pouze při nástřelu a po ukončení střelby ke 
kontrole výsledků, dalekohledy vlastní, organizátor zabezpečuje dalekohledy pro obě kategorie. 

 
1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole – Glock, Walter, HK P30, HK USP, SGM – 9:  3 (nástřel) 

+ 10 ran vstoje na 25m, oběma rukama, bez opory, v čase 2 + 4 min na terč 135/P (nekrytě 
ležící figura s kruhy). Střelci si losují před zahájením druh (typ)pistole. Společně střílí pět 
střelců. Výsledky se započítávají do soutěže jednotlivců a družstev. 

 
2. Disciplína : Laserová střelnice 3+10 ran v stoje. Výsledky se započítávají do soutěže 

jednotlivců a družstev.  

 
3. Disciplína: střelba 3 členných družstev, střelba z revolveru ( 5+5 ran na 20m) terč 135/P 

(nekrytě ležící figura s kruhy ) – před zahájením si soutěžící losují revolver. Výsledky se 
započítávají do soutěže jednotlivců a družstev. 
 

4. MIMO SOUTĚŽ a jen podle dostatku času – střelba z dlouhé zbraně ( 3+10 ran) 

 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: 
Hodnocení je dáno dosaženým počtem bodů. Vyhodnocené terče budou vystaveny 
vždy po ukončení střelby dané směny. Vyhodnocení výsledků provede hlavní rozhodčích a budou 
do 45 min po ukončení soutěže zveřejněny na listině předběžných výsledků. 

 
Hodnocení jednotlivců z každé disciplíny zvlášť – při rovnosti bodů se rozhoduje: 
1) Podle většího počtu desítek, devítek, osmiček, … atd. 
2) Podle většího počtu čistých (vnitřních) desítek, devítek, osmiček, ... atd. 
3) Podle vzdálenosti nejhorší rány od středu desítky 

 
Hodnocení jednotlivců z disciplín dohromady – při rovnosti bodů rozhoduje: 
1) Lepší výsledek z pistole 
2) V případě shodnosti bodů v disciplíně Pi, se postupuje podle předcházejícího odstavce 
Hodnocení družstev – Podle dosaženého počtu bodů všemi členy družstva, v případě 
rovnosti bodů se postupuje jako při hodnocení jednotlivců. 
 
Výsledky se započítávají do „ 2. Ročníku“  Mezinárodní střelecké ligy 
 

CENY: 
1) Družstva, která se umístí v každé kategorii na 1. – 3. místě ve střelbě obdrží pohár, diplom. 
2) Jednotlivci – muži a ženy – diplom, věcné ceny…. 
3) Celkový vítěz soutěže jednotlivců ( muži a ženy dohromady) obdrží pohár a získá do svého 

držení na jeden rok „Putovní pohár Marie Ljalkové“, dále medaili, hodnotné ceny, umístění 
na 2. a 3. místě ve střelbě obdrží rovněž menší pohár, medaili a ceny. 
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PROTESTY: 
Protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 minut od vystavení terčů dané 
směny. Protest má právo podat každý soutěžící po složení manipulačního poplatku 200,- Kč. Není-li 
protest uznán za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch organizátorů. 

 
ZBRANĚ A STŘELIVO: 

Zbraně a střelivo jsou zajištěny pořadatelem soutěže. Není povoleno použití vlastních 
zbraní a střeliva! Během soutěže není povoleno nošení soukromých zbraní! Jakékoli úpravy 
zbraní před střelbou nejsou povoleny. 

 
3. Organizační ustanovení: 
Všichni účastníci soutěže - závodníci, rozhodčí, funkcionáři i hosté se soutěže účastní 
na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost a jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, což 
soutěžící stvrzují svým podpisem na prezenční listině. Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou 
soutěže zúčastnit i jako závodníci. 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
 
Dle „Provozního řádu střelnice“ Při porušení bezpečnostních opatření bude závodník ze soutěže 
vyloučen! Přihlášky k soutěži se podávají emailem: office@cslegionar.cz 
 
Možnost podání bližších informací o soutěži: 
Mobil: + 420 602 500 537, + 420 602 511 206 
E-mail: office@cslegionar.cz 
 
Přihlášky do soutěže odešlete nejpozději do 30. září 2016 na výše uvedené kontakty 
Po tomto datu nebude družstvo nebo jednotlivec připuštěn do soutěže! 
Je stanoven limit na počet střelců!!! 
 
PŘÍSPĚVEK: 
Příspěvek na výdaje spojené s pořádáním soutěže: 200,- Kč na závodníka zaplatí účastníci při 
prezentaci. Pořadatel si vyhrazuje možnost zvýšení příspěvku s ohledem na množství střelců. 
 
DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ: 
Doprava vlastními vozidly. Ubytování pro zájemce si je nutno řešit individuálně.  
 
OBČERSTVENÍ: 

V den soutěže je lehké občerstvení zajištěno pořadatelem soutěže.  

 
ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE: 

1. října - sobota: 
08,30 – 09,00   prezentace 
09,00 - 09,10   porada organizačního výboru a rozhodčích 
09,10 - 09,30   nástup, slavnostní zahájení, poučení závodníků 
09,30 - 13,00   vlastní soutěž 
13,00 - 13,30   vyvěšení výsledků 
14,30 - 15,00   vyhlášení výsledků a předpokládané ukončení soutěže 

mailto:kcernoch@cslegionar.cz
mailto:office@cslegionar.cz
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny těchto propozic, změnu programu atd., např. dle 
počtu přihlášených apod., nejpozději však do vyhlášení začátku soutěže, v den jejího konání 
oznámením při nástupu a poučení. Propozice schválil organizační výbor dne 31.8.2016 
 
Příloha č. 1 
 
 
Desatero bezpečnosti závodníka: 
 
1. Všichni účastníci střelecké soutěže musí být před jejím zahájením poučeni o dodržování 
bezpečnostních opatření při střelbě a manipulaci se zbraní. 
 
2. Účastníci soutěže jsou povinni zdržovat se během střelby v prostoru určeném řídícím 
střelby a dodržovat jeho pokyny. 
 
3. Se zbraněmi je povoleno manipulovat pouze na povel řídícího střelby. Ústí zbraně musí 
vždy mířit směrem k terčům. 
 
4. Střílející zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby. 
 
5. Střílející musí zastavit střelbu okamžitě při povelu „STOP - PALBU ZASTAVIT!“ nebo 
samostatně v případě, že se v ohroženém prostoru objeví osoby. 
 
6. Přenášet zbraně v prostoru střelnice je povoleno jen ve stavu vylučujícím náhodný výstřel. 
Zbraň musí být vybita a mít vyjmutý zásobník. Manipulace se zbraní je povolena pouze na 
palebné čáře. 
 
7. Výměna střílejících a pohyb osob k terčům se provádí jen na pokyn řídícího střelby po 
povelu „STOP - PALBU ZASTAVIT- VYBÍT - K PROHLÍDCE ZBRAŇ“, kontrole zbraní 
a jejich odložení ve stavu vylučujícím výstřel. 
 
8. Střílející musí při střelbě používat chrániče sluchu a ochranu očí. 
 
9. Poruchy zbraně je povinen střílející hlásit řídícímu střelby. Ústí zbraně však musí vždy 
směřovat do směru střelby. 
 
10. Soutěžícím je od zahájení soutěže do ukončení jejich střelby přísně zakázáno požívat 
alkoholické nápoje. 
 
 
Za organizátory:  
 
Ing. Karel Černoch, předseda Jihomoravské krajské jednoty ČsOL 
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PŘIHLÁŠKA NA: 
 
 

VIII. ročník střelecké soutěže konané dne 1. října 2016 na střelnici AWIW s.r.o., Brno,  
Pražákova 52 
 
  

Jednotlivec - 
koho reprezentuje  

Příjmení, jméno 

 
Hodnost, titul mobil, email 

 

    

    
 

 
 

Název soutěžního 
družstva 

Pořadové číslo 

 

Hodnost, titul, jméno a 
příjmení soutěžícího 

 

mobil, email 

 

    

   

   

 
 
Poznámka: 
Při změně člena družstva je nutno tuto skutečnost oznámit při prezentaci. Pořadové číslo zároveň 
udává pořadí závodníků při střelbě. Tato přihláška slouží k přihlášení jen jednoho družstva, při 
větším zájmu kontaktujte organizátory soutěže, jinak další družstva nebudou přibrána do soutěže! 
Vyplňte všechny části přihlášky, údaje jsou nutné pro organizaci soutěže - děkujeme! 

 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 15. 9. 2016 
       


