
 

 

Propozice soutěže 
 
 
 
 

Tří kolová soutěž Sdružení Všestranných Zájmů České republiky, 
ve střelbě z malorážní odstřelovačky s puškohledem. 

 
 
 

Pořadatel: Sdružení Všestranných Zájmů České 
republiky a Klub Vojenské Historie Prostějov 

Disciplína: Malorážka s puškohledem (50 m) 
Malorážka bez puškohledu (50 m) 
Ráže .22 LR 
Zvětšení: Bez omezení 

Druh soutěže: 3 kola, soutěž jednotlivců 
Celkové hodnocení, průměr dvou nejlepších 
kol 

Datum: 1. Kolo 23.05.2020 
2. Kolo 27.06.2020 
3. Kolo 12.09.2020 

Místo: Střelnice Vrahovice, Prostějov 
GPS: 49°28'53,49"N, 17°9'15,87"E 

Ředitel Soutěže: 
Hlavní Rozhodčí: 
Hlavní Statistik: 

Libor Entl 
Koleňák Jan 
Zdeněk Entl 

 
 
 
 
 
 

http://www.mapy.cz/?query=49%C2%B028%2753%2C49%22N%2C%2017%C2%B09%2715%2C87%22E


 
 

Terče 

Divize Optik (s optickým zaměřovačem) 

Vzdálenost 50 metrů 

Terč Počet ran čas 

00 - Nástřel Bez omezení 4m 

01a - Orel 5 (100b.) Bude Upřesněno 

02a – Kolečka  20 (200b.)  5m20s 

03a - Les 10 (100b.) Bude Upřesněno 

04a – Doktor 10 (110b.) Bude Upřesněno 

05a – IPSC Sniper 5 (25b.) Bude Upřesněno 

06a – York 5 (100b.) Bude Upřesněno 

07a - Balónky 15 (75b.) Bude Upřesněno 

08a - Nábojnice 10 (50b.) 4m 

09a – Zvířátka 5 (25b.) Bude Upřesněno 

10a – Hmyz 5 (75b.) 1m20s 

 
Pozn.: 
00 – libovolný počet ran 
 
 
 

Terče 

Divize Standard (bez optického zaměřovače) 

Vzdálenost 50 metrů 
Terč Počet ran čas 

00 - nástřel Bez omezení 4m 

01b - Figurína 10 (100b.) Dle aktuální položky divize 
optik 

 



 
Registrace: 
Předem na: https://sniper22.qins.cz/  
Nebo email: sniper22registrace@qins.cz 
V nouzi na tel: 776 627 405 
Momentální kapacita 42 střelců (šest skupin po sedmy) 
 
Příspěvek: 250 Kč 
Zbraň: Vlastní s optikou (50m), bez optiky (25 m) 
Munice: pouze .22LR v počtu 90ks na položky + nástřel (viz. Tabulka), doporučeno 100ks střeliva 
 
Omezení: 
Zadní bag a podpěry typu “lešení” jsou zakázány. Bipody typu Harris a pozorovací dalekohledy jsou 
doporučeny. Pažba bez omezení, ale pažba, ani dlaň či hřbet ruky podpírající pažbu se nesmí dotýkat 
podložky.  Jakékoliv rukavice jsou zakázány. 
 
Rozvrh: 
8:00 – 8:30 Registrace 
8:30 – 9:00 Zahájení 
9:00 – Střelba dle rozpisu 
Vyhodnocení cca 30 minut po ukončení střelby 
 
Hodnocení: 
Dle jednotlivých položek. 
 
Divize Optik (s optickým zaměřovačem), vzdálenost 50 m. 

00- Nástřel: nehodnotí se 
01- Orel: dle hodnotících zón, 5 zásahů, vždy jeden v jednotlivé postavě. Každá rána navíc je 

penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči. Otěr střely. 
02- Kolečka: dle hodnotících zón, 20 zásahů, vždy jeden v jednotlivém kolečku. Každá rána navíc 

je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči. Otěr střely. 
03- Les: střed terče 10 b., okraj 5 b., 10 zásahů, vždy jeden v jednotlivém terčíku. Každá rána 

navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každém terči. Otěr střely. 
04- Doktor: Černý bod 10 b, druhá zóna 5 b, Trojúhelník 10 b, Nos 15 b, Hrudní střed 15 b, druhý 

kruh 10 b a 5 b za hrudní oblast, 10 zásahů, vždy jeden v každém zóně. Každá rána navíc je 
penalizována a hodnotí se nejhorší zásah v každé zóně. Střed střely. 

05- IPSC Sniper: dle hodnotících zón, 5 zásahů. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se 
nejhorší zásah v každém terči. Otěr střely. 

06- York: dle hodnotících zón, 5 zásahů. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší 
zásah v každé sestavě. Otěr střely. 

07- Balónky: Každý platný zásah 5 bodů, 15 zásahů. Každý balónek může být platně zasažen 
pouze jednou. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásah. Otěr střely. 

08- Nábojnice: Každý platný zásah 5 b. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší 
zásahy. Otěr střely. 

09- Zvířátka: 5 b každý platný zásah do bílého terčíku, zvířátko je za 1 b. Každá rána navíc je 
penalizována a hodnotí se nejhorší zásahy. Otěr střely. 

10- Hmyz: Hodnotící zóna, 5 zásahů, vždy v jednotlivém terči jedna rána. Označený kruh je za  
15 b, mimo kruh 0 b, a zásah do hmyzího obrázku -20 b (vnitřní prostor terče). Každá rána 
navíc je penalizována a hodnotí se nejhorší zásahy. Střed střely. 

 
 

https://sniper22.qins.cz/
mailto:sniper22registrace@qins.cz


 
Divize Standard (bez otického zaměřovače), vzdálenost 25 m. 

00- Nástřel: nehodnotí se 
01- Figurína: Dle hodnotících zón, 10 zásahů v terči. Každá rána navíc je penalizována a hodnotí 

se nejhorší zásah. Otěr střely. 
 
 

 
 
 
 
 

V Prostějově dne 24.10.2019 

SVZČR a KVH Prostějov 


