
 

 

Československá obec legionářská 
 

HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 

 TEL. 224 266 241 - 224 266 235 - 224 266 237 - 224 266 275 - FAX 224 266 274 
 

 

ČČeesskkoosslloovveennsskkáá  oobbeecc  lleeggiioonnáářřsskkáá  jjeeddnnoottaa    BBřřeeccllaavv  

 

II. ročník střelecké soutěže  

„Memoriál 2. praporu 10. pěšího pl. J. Sladký Kozina“ o putovní 

pohár družstev starosty města Břeclavi  
 

              

Místo:   střelnice 

Břeclav - Poštorná  Boří les 

GPS: 48°45'0,95"N,  16°50'39,27"E 

Kontakt: 

správce: Milan Gajdoš 

gsm: +420 723 435 151 

 

Typ střelnice: polokrytá 

 

Příjezd: Když se jede z Břeclavi na Valtice, tak je to 1. hájenka vlevo a odbočíte vlevo . Je tam 

směrovka, která odkazuje na střelnici.  

 

Termín:  23. 9. 2017 

Čas:   9:00 – 14:00 

Počet:   cca  51 osob, 17 družstev 

 



 

 

TERMÍN ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE DO 22. 9. 2017 

 

DO PŘIHLÁŠKY JE NUTNO UVÉST ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU  

 

Cestovné:  Každý si hradí ve své režii 

Střelecký průkaz: Není nutný, závodů se může zúčastnit dospělá osoba starší 18 let. 

Startovné:                  280,- Kč za osobu       

Kategorie:  Družstva, jednotlivci. Každý střílí za jednotlivce, výsledky družstva se sčítají dle       

                                    výsledků jednotlivců zapsaných v družstvu při prezenci.  
 
  

 

 

 

A. ORGANIZACE STŘELECKÉ SOUTĚŽE 

 

Časová organizace 

 

Registrace    9:00 – 9:40 

Poučení    9:40 – 9:50 

Zahájení    10:00 

Průběh  soutěže               10.20  – 14:00 

Vyhodnocení    nejpozději 16:30 

Ukončení     do 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Střelecké disciplíny 

 

Soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev (řeší se součtem výsledků jednotlivců) 

 

2.1. Střelba na pevný terč z PPSh- 41 Špagin 

střelnice , vzdálenost 25 m, terč  s kruhy 

střelba ve stoje, z místa,  

počet 3 náboje v čase 30 sekund,  

hodnocení  zásahy, čas 

překročení časového limitu 30 sekund. znamená odpočet bodů z celkového počtu, 1. sekunda minus 5 

bodů 

 

2.2. Obranná střelba 

Pistole ČZ 85 

střelnice ,  3 terče ve vzdálenostech 7 – 15 m, terče LOS (3 zónové) 

střelba  v sedě za stolem 

počet nábojů 6 v čase 10 sekund ( měřeno timerem) 

hodnocení  

součtem bodů v terči dle zón (A – 10 bodů, B – 8 bodů, C – 6 bodů), přičemž v 1 terči se počítají 

nejvíce 2 zásahy a v dalších 2 terčích se počítají nejvíce 2 zásahy (celkem 6 zásahů) 

překročení časového limitu 10 sekund. znamená odpočet bodů z celkového počtu, 1. sekunda minus 50 

bodů 

 

2.3. pudová střelba  

pistole ČZ 75 

střelnice, kovový pozemní  otáčecí terč vzdálenost 15 m 

střelba v stoje 

počet nábojů 6 v čase 15 sekund, ( měřeno timerem) 

počítá se zásah – otočka 

překročení časového limitu 15 sekund, znamená odpočet bodů z celkového počtu, 1. sekunda minus 50 

bodů 



 

 

Podrobnosti k soutěži: 

 

Podle přihlášení bude probíhat střelba jednotlivých disciplín, v prostorách střelnice, prezentace 

střeleckého materiálu, historická výstroj a výzbroj čs. legií, v prostorách areálu střelnice je možnost 

zakoupení studených nápojů, včetně dostatku   k občerstvení. Změna doprovodného programu je 

vyhrazena. 

 

Během závodů je zakázáno požívat alkoholické nápoje a vlastních zbraní včetně vlastního střeliva! 

 

Každý závodník je povinen při odevzdání výsledků do sčítacího centra potvrdit správnost dosažených 

výsledků pro vyloučení pozdějších protestů svým podpisem. 

Každý závodník se účastní závodů na vlastní zodpovědnost a je povinen dodržovat bezpečnostních 

předpisů, se kterými bude seznámen v rámci poučení před začátkem závodů. Tyto propozice mohou být 

změněny za předpokladu, že se změnami budou seznámeni závodníci v rámci řádného poučení o 

organizaci soutěže a bezpečnosti při soutěži. 

 

Organizační zabezpečení: 

 

Čestný předseda závodů    v.v.  Ján Mária Hronek  

Ředitel závodů     Petr Pěček 

Řídící střeleb         Ing.  Miroslav Pavelka 

Hlavní rozhodčí     Richard Stacha  

 

Organizační pracovníci: 

Rozhodčí a timemer na stanovištích :                        R. Stacha, J. Grůza,   J. Válka 

 

Soutěžní výbor:      P.Pěček, M. Pavelka, J.Slávik 

 

Zbrojíř :                                                                     Josef Slávik 

Zapisovatelka:                                                           Marie Létalová  

Zdravotní dozor:                                                       MUDr. Monika Stehlík 



 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI STŘELBÁCH 

 

  

 

1.1. Bezpečnostní opatření při střelbách a na střelnici je souhrn vzájemně se podmiňujících a 

spolupůsobících nařízení, příkazů, zákazů, doporučení, pravidel a povelů, jejichž cílem je bezpečné 

zajištění sportovní střelecké činnosti, ochrana osob a majetku. Všichni účastníci střeleckých soutěží a 

akcí jsou povinni přísně a důsledně tato opatření dodržovat. Opakované porušení a jakékoliv hrubé 

porušení bezpečnostních opatření je důvodem okamžité diskvalifikace účastníka soutěže. 

 

1.2. Za hrubé porušení bezpečnostních opatření se považuje, jestliže závodník kdykoliv v průběhu 

soutěže jedná a činí se zbraní, ať už je nabitá či nikoliv, tak, že bezprostředně vytváří možnost ohrožení 

osob na střelnici i mimo ni. Příklady nebezpečného zacházení se zbraní 

 

1.2.1. závodník kdykoliv v průběhu střelby namíří ústí hlavně mimo palebný sektor stanovený místními 

bezpečnostními podmínkami, 

 

1.2.2. závodník kdykoliv v průběhu střelby nebo při nabíjení nebo vybíjení, upustí svoji zbraň nebo 

dopustí, aby spadla, 

 

1.2.3. závodník náhodně vystřelí před startem, nebo během nabíjení, přebíjení, vybíjení nebo během 

odstraňování závady zbraně blíže než 3 m od palebné čáry směrem k terčům. 

 

1.3. Předpoklady pro bezpečnost soutěže zajišťuje organizátor soutěže 

 

1.3.1. výběrem a přípravou střelnice s místními bezpečnostními pravidly, 

 

1.3.2. přípravou funkcionářů a rozhodčích soutěže, 

 

1.3.3. organizační a technickou přípravou soutěže, 



 

 

 

1.3.4. přímým řízením soutěže a závodníků, 

 

1.3.5. přísným dohledem nad dodržováním všech bezpečnostních pravidel při střelbě a na střelnici, 

 

1.3.6. technickou prohlídkou zbraní a střeliva, 

 

1.3.7. zdravotnickým zabezpečením soutěže, 

 

1.3.8.kontrolou vybavení účastníků soutěže, 

 

1.3.9. vystupováním všech účastníků soutěže. 

 

1.4. Pro svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků soutěže je závodník povinen dodržovat tato 

opatření 

 

1.4.1. Nervozita a rutina 

 

Vyvarovat se nepřiměřené nervozity, která narušuje rozvahu, i naopak rutinérské povrchnosti, která 

vede k podceňování nebezpečí, k útlumu ostražitosti a k uvolňování kázně. 

 

1.4.2. Vstup do soutěže 

 

Závodník musí při vstupu do soutěže být psychicky a fyzicky schopen střelby. Musí znát přesně pravidla 

a propozice soutěže. 

 

1.4.3. Zbraň 

 

Závodník je povinen použít v soutěži pouze zbraň a střelivo v dobrém technickém stavu a je povinen 

tuto zbraň bezpečně ovládat. Musí znát bezpečnostní opatření a předpisy pro použití této zbraně a musí 

vědět, jak si počínat při poruchách. Na střelnici smí provádět opravu zbraně a manipulovat se zbraní 



 

 

pouze v „bezpečnostní zóně“ a to bez jakéhokoliv střeliva. Zbraň musí přechovávat v bezpečném stavu 

v transportním obalu, se zásobníky zvlášť. Zbraň se smí na střelnici pouze držet, nikoliv nosit! Páskovat 

náboje do zásobníku smí kdykoliv v průběhu soutěže. Musí provádět pravidelnou údržbu své zbraně! 

 

1.4.4. Ochrana sebe sama 

 

Povinností závodníků i ostatních účastníků soutěže je používat při střelbě chrániče sluchu a ochranné 

brýle. Závodník nesmí před soutěží a během soutěže požívat alkoholické nápoje, silné léky nebo jiné 

omamné prostředky. 

 

1.4.5. Povolená střelba 

 

Je zakázáno provádět v průběhu soutěže jakoukoliv střelbu nebo nácvik střelby nasucho, které nejsou 

stanoveny pravidly a propozicemi a ke kterým nebyl vydán povel. Je zakázáno střílet kromě 

stanovených cílů nebo terčů do jiných zařízení nebo materiálů. 

 

1.4.6. Soustředěnost, opatrnost, kázeň 

 

Udržovat po celou dobu soutěže vysokou soustředěnost, nejvyšší opatrnost a vysokou kázeň při 

zacházení se zbraněmi a při pohybu na střelnici. Nikdy neodkládat nabitou zbraň nebo se pohybovat s 

nabitou zbraní po střelnici. Se zbraní si nikdy nehrát a nenechávat ji bez dozoru, zacházet s ní vždy jako 

by byla nabitá. Používat pojistku! Nikdy nemířit na jiné osoby. Pokud není schopen se na manipulaci se 

zbraní plně soustředit, pak se zbraní nic nedělat. Vždy při odkládání zbraně se ujistit, že je zbraň v 

bezpečném stavu. Na střelnici je to tehdy, když je ze zbraně vyjmutý zásobník a je vidět do nábojové 

komory, že je prázdná. 

 

1.4.7. Řízení střelby 

 

Je povinností závodníka přísně dbát pokynů a povelů řídícího střelby. Je však i povinností upozornit jej 

nebo jiné funkcionáře soutěže na jakékoliv okolnosti soutěže, které by mohly být nebezpečné nebo 

způsobit škodu. Na střelecké stanoviště nevstupovat ani jej neopouštět, pokud k tomu nebyl vyzván 



 

 

řídícím střelby. Žádným způsobem nesmí omezovat práva ostatních závodníků, která jsou jim dána 

pravidly a propozicemi. 

 

1.4.8. Míření 

 

Po celou dobu střelby, při každé manipulaci, nabíjení a vybíjení zbraně, je závodník povinen mířit a 

směřovat zbraň ústím hlavně pouze ve stanoveném směru cíle střelby a mít jistotu o cíli, na který míří. 

Kdykoliv by měl pochybnost o bezpečnosti prostoru cíle, okamžitě přerušit střelbu. Prst na spoušť dávat 

až těsně před výstřelem, kdy má zbraň plně pod kontrolou, namířenou na cíl, odjištěnou a je si jist, že 

výstřel bude směřovat do bezpečného prostoru. Zbraň se smí nabíjet a vybíjet pouze na palebné čáře, a 

to jen na povel. 

 

1.4.9. Střelecká poloha 

 

V žádné střelecké poloze závodník nesmí mít jakoukoliv část těla před ústím hlavně zbraně. Není-li po 

příslušném povelu všestranně připraven k vlastní střelbě, nesmí mít prst na spoušti.. 

 

1.4.10. “ Palbu zastavit!“ 

 

Ozve-li se povel „Stop!Palbu zastavit!“, nebo zvukový signál, je závodník povinen okamžitě zastavit 

střelbu a uvést zbraň do bezpečného stavu. Po skončení střelby je povinen podrobit se kontrole zbraně 

řídícím střelby nebo jeho asistentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Střelecká soutěž memoriál 23. 9. 2017 Břeclav   

 

Přihlašujeme závazně družstvo z  ……………………………………. ve složení: 

 

 

P.č. Příjmení a jméno Adresa bydliště Rok narození Číslo OP email Tel. 

1       

2       

3       

 

 

 

 

V ………………     …………………………………………. 

       vedoucího družstva 

 

 přihlášky elektronicky odesílejte do 22. 9. 2017 na email: obec.legionarska.breclav@seznam.cz a na 

místě při podání přihlášky dne 23.9. 2017 do 9.00 včetně změny družstva                                              

tel: 730687548 Ing. Miroslav Pavelka 


