
KVZ Hodkovice nad Mohelkou 

 
si Vás dovoluje pozvat na střeleckou soutěž Jizerské oblasti  

 

VELKÁ HODKOVICKÁ MÍŘENÁ 

2018 - PODZIMNÍ 
                                                          PROPOZICE 

  
Pořadatel  a organizátor : KVZ Hodkovice nad Moh. 

Název soutěže:                    VELKÁ HODKOVICKÁ MÍŘENÁ 2018 - PODZIMNÍ  

soutěž jednotlivců, kalendář sport.akcí SVZ ČR na rok 2018  

č.soutěže C 4 - 0535 

  

Datum konání :                  sobota 20.10.2018    

Místo konání :                    střelnice „Červený lom“ Hodkovice nad Mohelkou 

 

 

Organizační výbor 

Ředitel soutěže Dalibor Peklák 2-094 

Tajemník soutěže Jaroslava Cilichová 1-030 

Hlavní rozhodčí Bc. Martin Müller 2-299 

Správce střelnice Dalibor Peklák 2-094 

Inspektor zbraní Ladislav Švitorka 2-227 

Předseda hodnotící komise Jaroslava Cilichová 1-030 

Zdravotník Pavel Hrubý 2-039 

Soutěžní výbor 

Ředitel soutěže Dalibor Peklák 2-094 

Hlavní rozhodčí Bc. Martin Müller 2-299 

Předseda hodnotící komise Jaroslava Cilichová 1-030 

Ostatní rozhodčí a funkcionáři 

budou delegováni před zahájením soutěže 

 

 

 

 

Disciplíny 

 
Poř. 

číslo 

 

Název disciplíny 

 
Nástřel 

 

Položka 

 

Terč papírový 

Terč 

kovový 

 

Vzdálenost  

 

Hodnocení 

1. Mířená 1 0 13+13ran 1 x silueta 

zvířete+doplňkový 

terč 

- 50m H = Z 

2. Mířená 2 0 12 ran Losovaný terč - 50m H = Z 

3. Mířená 3 
 

0 12 ran Překvapení pořadatele - 50m H = Z 

  

 



Popis a výklad disciplín: 
 

1.   Mířená 1 
 

Mířená střelba vleže, bez opory, celkem 26 ran v čase 15-20 minut-bude upřesněno před zahájením 

soutěže.  

1 x terč – silueta zvířete+doplňkový terč. Vždy 13 ran do každého terče.  

Vzdálenost 50 m. Použití pozorovacího dalekohledu povoleno. 

Hodnocení – dle bodového hodnocení zasažených kruhů. Počítá se 10 nejlepších zásahů v každém 

terči. 

Pozor, do celkového hodnocení této disciplíny, tj. disciplíny o cenu ředitele soutěže, se započítávají 

oba terče. Tj. silueta zvířete i doplňkový terč. 

Každý nadpočetný zásah v terči znamená odečet 15ti bodů z celkového bodového hodnocení 

v disciplíně. 

Nebezpečná manipulace se zbraní bude kvalifikována jako porušení bezpečnostních pravidel a 

je hodnocena diskvalifikací v soutěži. 
 

 

2.   Mířená 2 
 

Mířená střelba vleže, bez opory, celkem 12 ran v čase 15 minut.  

Terč- bude losován před zahájením soutěže. Celkem 12 ran do papírového terče.  

Vzdálenost 50 m. Použití pozorovacího dalekohledu povoleno. 

Hodnocení – dle bodového hodnocení zasažených kruhů. Počítá se 10 nejlepších zásahů v  terči. 

Každý nadpočetný zásah v terči znamená odečet 15ti bodů z celkového bodového hodnocení 

v disciplíně. 

Nebezpečná manipulace se zbraní bude kvalifikována jako porušení bezpečnostních pravidel a 

je hodnocena diskvalifikací v soutěži. 

 

 

3.  Mířená 3 
 

Mířená střelba vleže, bez opory, celkem 12 ran v čase 15minut.  

Terč – překvapení pořadatele – terč bude zveřejněn těsně před zahájením soutěže.  

Vzdálenost 50 m. 

Hodnocení – dle bodového hodnocení zasažených kruhů  

Každý nadpočetný zásah v terči znamená odečet 15ti bodů z celkového bodového hodnocení 

v disciplíně. 

Nebezpečná manipulace se zbraní bude kvalifikována jako porušení bezpečnostních pravidel a 

je hodnocena diskvalifikací v soutěži. 

 

 

Vyhodnocení terčů všeobecně - každý zásah v kterémkoliv terči navíc je 

hodnocen odečtem 15ti bodů v kterémkoliv terči konkrétní disciplíny. 
 

Do celkového hodnocení první disciplíny, tj. disciplíny o cenu ředitele 

soutěže, se započítávají oba terče. Tj. silueta zvířete i doplňkový terč. 
 

 

 

 

 

 



Zbraně, střelivo, výstroj, doklady a další podmínky soutěže 
 
Zbraně, kritéria zbraní pro účast v této soutěži 

 

Vojenské pušky samonabíjecí nebo opakovací, ráže 5,45 – 8 mm, pouze na střelivo se středovým 

zápalem. Do soutěže budou připuštěny pouze zbraně registrované, tj. s platným průkazem zbraně. 

Výjimky pro členy SVZ ČR a hosty řeší v dostatečném předstihu ředitel soutěže. 

Pro jednoznačné stanovení způsobu střeleb uvádíme, že samonabíjecí zbraně budou užívány výhradně 

v samonabíjecím režimu. 

V případě neopravitelné závady zbraně může závodník soutěž dokončit jinou zbraní stejné ráže. Tím 

ale nevzniká nárok na opakování disciplíny, při které došlo k závadě zbraně. 

 

Střelivo: 

 

Pro soutěž je povoleno pouze střelivo schválené dle zákona 119/2002Sb. Použití speciálního střeliva, 

jako je např. střelivo svítící, zápalné, průbojné a podobné, je zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude 

hodnoceno diskvalifikací v soutěži.   

 

Výstroj. 

 

Všichni závodníci jsou povinni používat tuto výstroj: 

 

Chrániče sluchu a zraku. 

 

Při střelbě je závodník povinen používat účinnou ochranu zraku a sluchu. Všem osobám přítomným na 

střelišti je používání ochrany zraku a sluchu povinností, a to v případě, že probíhá jakákoliv střelba. 

Dále doporučujeme oděv s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi. 

 

Technická a bezpečnostní ustanovení  
 
Soutěžní disciplíny nejsou v souladu s pravidly sportovní činnosti SVZ ČR. Jednotlivé disciplíny 

se střílí dle instrukcí pořádajícího, dle pokynů řídícího střelby, dle těchto propozic a dle 

provozního a návštěvního řádu střelnice. Povely a signály budou obdobné jako u pravidel SVZ a 

dále dle poučení před začátkem soutěže. 

Závodník se dostaví na střeliště k plnění disciplíny s vybitou zbraní a naplněnými zásobníky, 

nebo volně loženým střelivem v kapsách oděvu.  

Na střelišti budou pro střelbu vleže připraveny koberce nebo jiné podložky. Pokud závodník 

použije vlastní podložku pro střelbu vleže, nesmí tato umožňovat jakékoliv zpevnění střelecké 

polohy nebo fixaci kterékoliv části těla střelce. 

Chrániče sluchu, střelecké brýle nebo podobná ochrana očí a sluchu na střelišti jsou povinné. 

Střelba v rukavicích je zakázána. 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni odpovědně a přísně dodržovat pravidla bezpečné 

manipulace se zbraní, provozní a návštěvní řád střelnice a pokyny rozhodčích a pořadatelů. 

 

Podmínky účasti v soutěži  
 
Soutěže se mohou zúčastnit : 

Osoby starší 15ti let s platným zbrojním průkazem. Výjimky pro členy SVZ ČR a hosty řeší ředitel 

soutěže. 

Závodníci zaplatí při prezentaci příspěvek na výdaje spojené se soutěží ve výši 120,-Kč. 

 
Všichni účastníci soutěže se zúčastní na vlastní odpovědnost, vlastní náklady, vlastní nebezpečí a 

budou prezentováni s podmínkou výslovného souhlasu s uvedením svých osobních údajů, což potvrdí 

svým podpisem na prezenční listině. 



 

Časový program 
 
  8.00   -    8.45 hod.   přejímka zbraní, prezentace, porada rozhodčích 

  8,45   -    9,00 hod    poučení závodníků a zahájení střeleb 

  9,00   -  15,00 hod.   vlastní závod 

15,00  -   15.45 hod.   ukončení závodu 

  

 

Protesty 
 
Protesty, a to pouze písemné  s vkladem 500,- Kč, řeší společně ředitel závodu a hl. rozhodčí. 

V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch organizátora soutěže. 

 

Zdravotnické zabezpečení  
 
Zajištěno péči organizátora. 

 

Pojištění 
 

Účastníci soutěže evidovaní v prezenční listině této soutěže jsou pojištěni Pojistnou smlouvou č. 

č.1310000010 pojišťovnou VZP a.s. 

 

 Všeobecné informace 
 
Závodníci, kteří se umístí na  I. – V.  místě obdrží diplomy a věcnou cenu. Zároveň bude udělena cena 

ředitele soutěže za první místo v hlavní disciplíně soutěže, tj. střelba na siluetu zvířete+doplňkový 

terč. 

  

Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to nepředvídané nebo jiné 

okolnosti. 

  

  

 

 

 

Hlavní rozhodčí:     Ředitel soutěže: 
 

 

   
Bc.Martin Müller      Peklák Dalibor 
 

rozhodčí SVZ ČR 2.třídy, evid.č. 2-299                     rozhodčí SVZ ČR 2.třídy, evid.č. 2-094                                             

  

 


