
Svaz vojáků v záloze ČR, KVZ Hodkovice nad Mohelkou 

  
                                           P O Z V Á N K A 

Sportovně střeleckého spolku KVZ Hodkovice nad Moh., na střeleckou soutěž Jizerské 

oblasti 

Hodkovické peklo 

                                                          PROPOZICE 

  
Pořadatel  a organizátor :    KVZ Hodkovice nad Moh., IČO 491 11 671 

Název soutěže :                      Hodkovické peklo – soutěž jednotlivců kalendář  

                                                    sport.akcí SVZ ČR na rok 2019 č.soutěže C 4 - 0507 

Datum konání :                     13.4.2019   

Místo konání :                       střelnice „Červený lom“ Hodkovice nad Mohelkou 
 

 

Organizační výbor 

Ředitel soutěže Dalibor Peklák 2-094 

Tajemník soutěže Jaroslava Cilichová 1-030 

Hlavní rozhodčí Ladislav Švitorka 2-227 

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 Ladislav Švitorka 2-227 

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. 3+3 + 6+6 0 6+12 2x135P - 12 a 25m H = z - t 
 

2. 

 

Na panáky 

 

0 

neomezený, 

min.11 ran 
 

-  

 

11x poper 

 

18 – 23m 

 

H = z - t 
 

3. 

 

Z okna do okna  

 

0 

neomezený, 

min.15ran 
 

4x speciální 

 

7x  

 

12 - 25m 

 

H = z - t 
 

4. 

 

Black & White 
    (Černá a bílá) 

 

0 

 

neomezený, 

min.15ran  

 

4x speciální 

 

7x 

 

10 – 30 m 

 

H =  z - t 

        

  

 
 

 

 



 

Popis a výklad disciplín: 

 

 

1.   3+3+6+6 

 

Kombinovaná střelba na sestavu terčů 135P, poloha vstoje, s tasením z opaskového pouzdra. 

Postup: 

Situace a/ : střelba na dva terče 135P ve vzdálenosti 25m v čase 10vt. Počet ran 6 

Situace b/ : střelba na dva terče 135P ve vzdálenosti 12m. Počet ran 12, povinné přebití 

Hodnocení disciplíny: součet zásahů z obou položek minus čas dosažený v položce/situaci b/. 

Vystřelení většího počtu ran než je stanoveno, je hodnoceno anulováním výsledků v disciplíně 

Povinný postup střelby:  

Situace a/: 3 rány do pravého terče, tři rány do levého terče v čase 10 vt. Každý výstřel po časovém 

limitu se hodnotí odečtením stejného počtu nejlepších zásahů v disciplíně. Pořadí terčů, tedy změna 

levého terče za pravý a opačně, je povoleno. V každém terči se počítají 3 zásahy. Zásah navíc 

v kterémkoliv terči je hodnocen odečtením nejlepšího zásahu v kterémkoliv terči.  

Výstřel navíc, tedy 7 nebo více ran, je hodnoceno anulováním disciplíny. V tomto případě není 

závodník připuštěn k situaci b/. 

Situace b/: 3 rány do pravého terče, tři rány do levého terče, přebití a tři rány do pravého terče a tři 

rány do levého terče. Pořadí terčů, tedy změna levého terče za pravý a opačně, je povoleno. 

V okamžiku přebití musí být na každý z terčů vystřeleny tři rány. Jiná skutečnost je hodnocena 

anulováním výsledků v disciplíně. Závada zbraně nebo selhač není kvalifikováno jako nesplnění 

disciplíny. V tomto případě se hodnotí dosažené zásahy v terčích a čas posledního výstřelu dle 

timeru. 
Zásah v kterémkoliv terči navíc je hodnocen odečtem nejlepšího zásahu v kterémkoliv terči. Výstřel 

navíc, tedy 13 nebo více ran, je hodnoceno anulováním celé disciplíny. 

Přebíjení s prstem na spoušti nebo jiná nebezpečná manipulace se zbraní bude kvalifikováno 

jako porušení bezpečnostních pravidel a je hodnoceno diskvalifikací v soutěži. 

Pozn. Po splnění situace a/ závodník přejde na povel rozhodčího na pozici situace b/. Je nutné, aby 

měl závodník veškerou potřebnou munici u sebe. Odbíhání mimo střeliště nebude tolerováno. 

Obě situace se střílí do stejných terčů. Hodnocení terčů- dle hodnoty kruhů v terči. 

 

Pozor, v případě většího počtu účastníků této soutěže nebo v případě, že bude plocha střeliště 

nezpůsobilá střelby z plochy /mokro, bláto, déšť,…/ může být tato disciplína upravena, zredukována 

nebo úplně zrušena. 

 

 

2.  Na panáky 

 

Střelba na sestavu kovových terčů se stanoveným pořadím střelby. 

Kovové terče ve vzdálenosti 17 –23 m, poloha vstoje, s tasením z opaskového pouzdra. 

Počet ran zvolený, tedy neomezený. Počet terčů 11ks. 

Hodnocení – H = z – t, tj. od součtu dosažených zásahů v jednotlivých terčích se odečítá dosažený čas. 

Hodnota kovového terče – 10 bodů. Každý stojící kovový terč po ukončení střelby je hodnocen minus 

10ti body a není považován za zasažený. Sestřelení terče mimo stanovené pořadí je hodnoceno 

nezapočítáním sestřeleného terče do výsledků této disciplíny. 

Tato disciplína končí sestřelením určeného terče, tzn. disciplínu je třeba uzavřít sestřelením určeného 

terče. 

Více v poučení před zahájením soutěže. 

Pozor: mezi signálem startu /timeru/ a přebitím musí padnout min.jeden výstřel, stejně tak po přebití 

musí padnout min. jeden výstřel. Pokud jsou zasaženy všechny terče a nedošlo do té doby k přebití, je 

disciplína považována za nesplněnou. 

Přebíjení s prstem na spoušti nebo jiná nebezpečná manipulace se zbraní bude kvalifikováno 

jako porušení bezpečnostních pravidel a je hodnoceno diskvalifikací v soutěži. 
 

 

 

 



 

 

 

3.   Z okna do okna 

 

Střelba na sestavu kovových a papírových terčů umístěných v různých vzdálenostech. Poloha vstoje, 

s tasením z opaskového pouzdra. 

Počet ran zvolený, tedy neomezený. Závodník je povinen vystřelit minimálně 15x. 

Postup střelby:  
Na povel timeru střílí závodník oknem č. 1 - bílé okno všechny terče kromě papírových terčů, které 

jsou zvýrazněny výstražnou páskou, pak je stanoveno povinné přebití a oknem č. 2- modré okno 

střílí závodník na všechny papírové terče, které jsou zvýrazněny výstražnou páskou. Vzdálenost mezi 

oknem č. 1 a č. 2 je asi 1,5m. 

V papírových terčích se hodnotí vždy dva nejlepší zásahy. Hodnocení terčů - dle hodnoty zón v terči – 

10,7,5, alt. 10,5,3, dle poučení před zahájením soutěže. 

Hodnocení – H = z – t, tj. od součtu dosažených zásahů v jednotlivých terčích se odečítá dosažený čas. 

Hodnota kovového terče je 10 bodů. 

Přebíjení s prstem na spoušti nebo jiná nebezpečná manipulace se zbraní bude kvalifikováno 

jako porušení bezpečnostních pravidel a je hodnoceno diskvalifikací v soutěži. 

Závada zbraně nebo selhač není kvalifikováno jako nesplnění disciplíny. V tomto případě se 

hodnotí dosažené zásahy v terčích+počet položených kovových terčů minus čas posledního 

výstřelu dle timeru a stojící kovové terče jsou hodnoceny každý minus 10ti body. 
 

 

4. Black & White 

 
Střelba na sestavu papírových a kovových terčů v barvě černé a bílé. 

Bude se jednat o 7 kovových terčů a 4 papírové terče umístěných v různých vzdálenostech. Počet ran 

zvolený- neomezený.  

Povinnost minimálně jednou přebít. Pozor: mezi signálem startu /timeru/ a přebitím musí padnout 

min.jeden výstřel, stejně tak po přebití musí padnout min. jeden výstřel. Pokud jsou zasaženy všechny 

terče a nedošlo do té doby k přebití, je disciplína považována za nesplněnou. 

Hodnota kovového terče je 10 bodů. Každý stojící kovový terč po ukončení střelby je hodnocen minus 

10ti body. Hodnota zásahu v papírovém terči dle hodnoty jednotlivých zón terče. 

Hodnocení  -  H = zásahy minus dosažený čas / H = z-t /.  

Přebíjení s prstem na spouští nebo jiná nebezpečná manipulace se zbraní bude kvalifikováno 

jako porušení bezpečnostních pravidel a je hodnoceno diskvalifikací v soutěži. 

Závada zbraně nebo selhač není kvalifikováno jako nesplnění disciplíny. V tomto případě se 

hodnotí dosažené zásahy v terčích /počet položených kovových terčů/ minus čas posledního 

výstřelu dle timeru a stojící kovové terče jsou hodnoceny každý minus 10ti body. 

 

Zbraně, střelivo a výstroj 
 
Pozor- zbraně ráže 7,62 x 25 (7,62 Tokarev) nejsou v této soutěži povoleny 

 
Zbraně, kritéria zbraní pro účast v této soutěži 

 

V této soutěži jsou povoleny pouze zbraně registrované s platným průkazem zbraně. 

 

Pistole-samonabíjecí pistole na střelivo se středovým zápalem, ráže 6,35 – 11,43 mm. Minimálně 2 

zásobníky jsou nutnosti 

 

Revolver – jednočinný nebo dvojčinný revolver na střelivo se středovým zápalem, ráže 5,7 – 11,43 

mm. 

 

 

 

 



Výstroj. 
 

Všichni závodníci jsou povinni používat tuto výstroj: 

Opasek, opaskové pouzdro na zbraň a opasková pouzdra na zásobníky.  

Pouzdra na zbraně musí splňovat tyto požadavky:  Opaskové pouzdro bude umístěno na straně 

střílející ruky, pouzdro musí krýt lučík zbraně a zbraň v něm musí bezpečně držet. Závodník, jehož 

pouzdro nebude splňovat uvedená kritéria, provede jednotlivé disciplíny se stolku a startem 

z přípravné čáry. Závodník bez pouzdra na zbraň nebude k plnění disciplíny připuštěn. 

Pozn. Stehenní, tzv. taktická pouzdra, zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení tato kritéria 

nesplňují.  

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. 

Závodník je povinen mít veškeré věci, jako jsou zbraň, zásobníky, munice, ochranné pomůcky apod. u 

sebe.  

Prostor pro použití transportních obalů a kufříků nebude zajištěn a tyto nejsou na střelišti povoleny. 

Toto opatření je z důvodu zajištění bezpečnosti při této soutěži. 

Před prezentací bude přejímka zbraní po předložení ZP, průkazu zbraně, případně OP /občanský 

průkaz/. 

 

Technická a bezpečnostní ustanovení  

 
Soutěžní disciplíny nejsou v souladu s pravidly sportovní činnosti SVZ ČR. Jednotlivé disciplíny 

se střílí dle instrukcí pořádajícího, dle těchto propozic a dle provozního a návštěvního řádu 

střelnice. Povely, signály a hodnocení terčů budou obdobné jako u pravidel SVZ, a dále dle 

poučení před začátkem soutěže. 

Závodník může závod absolvovat ve dvou kategoriích, a to pistolí nebo revolverem. Organizátor si pro 

tento závod vyhrazuje možnost dle vlastního uvážení hodnotit separátně dvě kategorie, a to kategorii 

A- pistole a kategorii B- revolver. 

Střelba je povolena jednou nebo oběma rukama, případně dle podmínek jednotlivých disciplín, a 

závodník musí zvolenou kategorii závodu absolvovat jednou zbraní. 

Závodník se dostaví na střeliště k plnění disciplíny s vybitou zbraní v opaskovém pouzdru a 

naplněnými zásobníky, případně rychlonabíječi či volně loženým střelivem, v opaskových 

pouzdrech nebo v kapsách oděvu. Totéž platí i pro diváky - zbraně musí být bezpodmínečně 

vybité. 

Pořadí na startu jednotlivých závodníků určuje dle potřeby rozhodčí disciplíny. 
Chrániče sluchu, střelecké brýle nebo podobná ochrana očí a sluchu na střelišti jsou povinné. 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni odpovědně a přísně dodržovat pravidla bezpečné manipulace se 

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

Výslovně se zakazuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání psychotropních látek. 

Soutěžící, jehož smysly jsou ovlivněny léky, nemocí nebo nevolností, není způsobilý ke střelbě 

v této soutěži. 
 

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 takto: 

 

Kategorie A                 100,- Kč  členové SVZ ČR   

a 120,- Kč  členové jiných střel.klubů nebo svazů a neorganizovaní  

Kategorie B       80,- Kč  členové SVZ ČR   

a 100,- Kč  členové jiných střel.klubů nebo svazů a neorganizovaní  

 

v případě startu závodníka v obou kategoriích platí pro kategorii B následující: 

        50,- Kč  členové SVZ ČR   

  a 60,- Kč  členové jiných střel.klubů nebo svazů a neorganizovaní 

 



Všichni účastníci soutěže se soutěže 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 

 
  8.15   -    8.45 hod.   přejímka zbraní, prezentace, porada rozhodčích 

  8.45   -    9.00 hod.   poučení závodníků a zahájení střeleb 

  9.00   -  14.30 hod.   vlastní závod 

14.30  -   15.30 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 péčí organizátora 

 

Pojištění 
  
Účastníci soutěže evidovaní v prezenční listině této soutěže jsou pojištěni Pojistnou smlouvou  

č. 1310000010 pojišťovnou VZP a.s. 

 

 

Všeobecné informace 

 
Závodníci, kteří se umístí na 1.–5. místě obdrží diplomy a věcné ceny, v případě hodnocení  

kat. A a B separátně, budou odměněni závodníci na prvních třech místech v každé kategorii. 

  

Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to okolnosti. 

  
  

V Turnově 19.3.2019 

 

 

 

 

 

Hlavní rozhodčí:     Ředitel soutěže a správce střelnice: 
 
Bc. Ladislav Švitorka     Peklák Dalibor 

 

rozhodčí SVZ ČR 2.třídy, evid.č. 2-227                     rozhodčí SVZ ČR 2.třídy, evid.č. 2-094                  


