
 

 

Propozice mezinárodní střelecké soutěže 

Praktická malorážka 
 
 

Datum konání: 4. 9. 2021 

Pořadatel: Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky z.s. 
Střelecký klub AVZO Cheb 
Karlova 17, 350 02 Cheb 
tel.: 351 013 357 
www.avzo-cheb.cz, sk@avzo-cheb.cz, www.facebook.com/streleckyklubavzocheb 

Místo konání: Střelnice Myslivna u Chebu, N 50°4.55632', E 12°20.18100'                        tel. 351 013 331 

Disciplíny: 5 střeleckých stanovišť na vzdálenost 25-100 m 
minimální počet ran: 51 ran 

Technická ustanovení: Praktická střelba na kovové a papírové terče podle modifikovaných pravidel IPSC. 
Soutěžící musí absolvovat všechny situace s jednou zbraní daného typu a vybavení. Zbraně: 
pušky ráže .22 LR. Zbraň musí být bezpečná, nesmí docházet k jejímu samovolnému spuštění 
při manipulaci. Puškohled je povolen bez omezení. Laserové zaměřovače, dálkoměry a 
kolimátory jsou zakázány. Pozorovací dalekohled povolen, pozorovatel povolen není. 

Hodnocení: Podle pravidel IPSC.  
Divize: Puška opakovací, puška samonabíjecí. 
V každé divizi budou hodnocena první 3 místa. Vítězové obdrží diplomy a věcné ceny. 

Vybavení: Zbraně a střelivo vlastní. V kategorii opakovacích pušek jsou dovoleny 10ranné zásobníky 
(lze použít zásobníky s vyšší kapacitou, nabito max. 10 ran). Doporučeny min. 2 zásobníky. 
V kategorii samonabíjecích pušek není kapacita zásobníků omezena. Střelecký řemen lze 
použít pouze k přenosu zbraně standardním zavěšením na rameno. Pevné podepření zbraně 
je povoleno pouze v oblasti předpažbí a to prostřednictvím bipodu namontovaného pevně na 
zbrani (povolené jsou dvojnožky typu HARRIS, ATLAS apod.). Použití střeleckého vaku na 
místo dvojnožky není povoleno. Sportovní ústroj, oblečení pro střelbu dle pravidel ISSF není 
povoleno. Doporučeny taktické nebo střelecké rukavice. 
Povinné použití ochrany sluchu a zraku! 

Startovné: 300 Kč při registraci na místě, 250 Kč při registraci předem nejpozději do 3.9.2021 18:00. 
Každý předem zaregistrovaný soutěžící má v ceně startovného 50 ks nábojů 22 LR. 

Registrace: Na místě před zahájením soutěže nebo předem na adrese: bit.ly/praktickamalorazka 
Startovné se platí na místě. 

Protesty: Lze podat do 10 minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu po složení kauce 500 Kč. 
V případě uznání protestu se kauce vrací soutěžícímu, v opačném případě propadá ve prospěch 
pořadatele soutěže. 

Časový rozvrh: 9:00 – 9:30 prezence  
 (Opožděné zapsání soutěžícího je možné nejpozději do uzavření 1. disciplíny.) 
9:30 – 9:40 zahájení, poučení závodníků 
9:30 začátek první směny  
15:00 předpokládaný konec soutěže  
Vyhodnocení bude provedeno po skončení závodu v prostoru střelnice. 

Občerstvení: Bude zajištěno. Pro soutěžící platí zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek po 
celou dobu účasti v soutěži. 

Pořadatelé závodu: Ředitel, správce střelnice: Tomáš Kožený 
Hlavní rozhodčí: David Brak 
Organizační skupina: členové SK AVZO Cheb                                                         

o Soutěžící soutěží na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Soutěžící podpisem na prezenční listině stvrzuje, že byl 
seznámen s bezpečnostními pravidly a provozem na střelnici. 

o Na střelnici platí zákaz nošení zbraní ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Mimo čas plnění soutěžní 
položky nesmí být ve zbraních vloženy zásobníky a zbraně nesmí mít náboj v komoře. Při porušení nařízení bude 
soutěžící diskvalifikován ze soutěže. 

o Veškerá činnost se zbraní se provádí na povel rozhodčího / řídícího střelby. Za nepovolenou manipulaci se zbraní 
bude soutěžící diskvalifikován v dané disciplíně či ze soutěže. 

o Během soutěže je zakázán sběr střeleckých komponentů (nábojnic). 
o V případě závady na zbrani, která vznikla v důsledku neautorizované úpravy zbraně či v důsledku používání jiného 

než certifikovaného továrně vyráběného střeliva, nemá soutěžící právo opakovat disciplínu. 
o Výměna zbraně během soutěže může být soutěžícímu povolena pouze v případě takové poruchy na původní zbrani, 

kterou nelze během soutěže odstranit. 
o Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic před soutěží. 
o Soutěžící svým podpisem na prezenční a výsledkové listině vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů, se zveřejněním výsledkové listiny se svým jménem a se zveřejněním fotografií ze soutěže, na kterých je 
vyfotografován. 

 

 

  Akci podporuje Ministerstvo obrany České republiky. 
 


