
Vážení příznivci střílení. 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat k dalšímu zábavnému střílení pod názvem  

Svatomartinská husa 2019 

Cílem a záměrem závodu je především Vaše zábava. Střelba bude probíhat na standardní vzdálenosti, 

které nám umožňuje naše střelnice. 

Tento závod je další soutěží v akční střelbě z krátkých zbraní. 

Takže k závodu: 

Než přejdeme k samotným disciplínám, uvádíme, že zbraně pro účely tohoto závodu rozdělujeme do 

těchto skupin: 

Skupina 1 - pistole dle níže uvedené specifikace 

Skupina 2 - revolver  dle níže uvedené specifikace 

Skupina 1 - pistole  

Samonabíjecí pistole splňující kritéria pravidel SVZ ČR 

Skupina 2 – revolver 

Jakýkoliv revolver splňující kritéria pravidel SVZ ČR 

Povolené střelivo 

Pro účely této soutěže je povoleno pouze střelivo se středovým zápalem, civilní, s celoplášťovou střelou 

/ FMJ / nebo střelivo s olověnou střelou. Výslovně je zakázáno použití střeliva s ocelovým jádrem nebo 

se zvýšenou ranivostí nebo střelivo extrémně výkonné /např. 7,62 Tokarev, 357 Magnum,  44 Magnum, 

45Winchester Magnum, 454Casull a podobné/. 

Výstroj 

Pro účely této soutěže se jako povinná výbava stanovuje pouze pouzdro na zbraň. Pouzdro musí krýt 

lučík zbraně a zbraň v něm musí spolehlivě držet. 

Jsou povolena pouze pouzdra opasková, která musí být umístěna na straně střílející ruky. Pouzdra 

podpažní, zádová, taktická-stehenní, pouzdra umožňující křížové tasení zbraně a další podobná jsou pro 

účely této soutěže zakázána. Vychýlení pouzdra ze svislé roviny je povoleno, osa hlavně zbraně však 

nesmí při uložení zbraně v pouzdře směřovat dál než je pomyslný kruh kolem střelce o poloměru 1m. 

Tato pouzdra musí byt využita pro přenášení zbraní v celém areálu střelnice a k plnění jednotlivých 

střeleckých disciplín. 

 

 

 

 



Ochranné pomůcky 

Pro účely této soutěže a v souladu s provozním a návštěvním řádem střelnice jsou povinné brýle nebo 

jiný prostředek pro ochranu zraku a tlumiče hluku pro ochranu sluchu. Jejich použití je nutné pro 

všechny přítomné na střelišti, a to v případě, že je dán povel k přípravě plnění disciplíny a musí být 

používány po celou dobu, kdy probíhá střelba každé konkrétní střelecké směny. 

Ochrana zraku 

Pro mířené střelby do papírových terčů jsou nařízeny jakékoliv brýle nebo podobná ochrana zraku, 

které splňují kritéria pro sportovní střelbu obecně. Střelecké brýle s prizmatickým průhledem, případně 

brýle s dioptrickou clonou nebo dioptrem jsou povoleny. 

Pro akční střelby, střelby na kovové figury a terče nebo pro střelby s pohybem nebo změnou střelecké 

polohy střelce jsou nařízeny jakékoliv brýle nebo podobná ochrana zraku, které splňují kritéria pro 

sportovní střelbu obecně. Střelecké brýle s prizmatickým průhledem, případně brýle s dioptrickou 

clonou nebo dioptrem jsou výslovně zakázány a to z důvodů nutnosti a potřeb periferního vidění při 

plnění střelecké disciplíny. 

Ochrana sluchu 

Pro účely této soutěže je nařízeno používání účinných tlumičů zvuku. Zda se bude jednat o sluchátka, 

alt. i elektronická nebo akustické vložky do uší je na zvážení závodníka. Nábojnice, vata, tampony a 

jiné podobné náhražky nejsou považovány za účinnou ochranu sluchu a použití těchto přípravků není 

dovoleno. Je zakázáno používat chrániče sluchu při rozpravách, poučeních a při volném pohybu 

v areálu střelnice. Toto opatření je prevencí před snížením smyslového vnímání všech účastníků 

soutěží. 

Pokyny ke střelbě 

Příprava ke střelbě 

Na povel řídícího bude závodník jmenovitě vyzván k plnění disciplíny. Závodník zaujme místo na 

přípravné čáře a vyčká dalších pokynů nebo povelů.  

Na povel  „příprava“ přistoupí ke stolku nebo na palebnou čáru, nasadí si brýle a sluchátka nebo 

podobné ochranné pomůcky a připraví si zbraň pro plnění disciplíny.  

Pro mířené střelby: 

Pro mířené střelby se zbraň připraví na stolek, tzn. nenabitá zbraň se položí na bok, hlavní směrem 

k terčům, a zásobníky, rychlonabíječe nebo volně ložené náboje se položí vedle zbraně na stolek. 

Závodník pak vyčká dalších povelů. 

Pro akční střelby: 

Pro akční střelby si může závodník zvolit, zda bude plnit disciplínu se zbraní na stolku nebo se zbraní 

v pouzdře, tedy pokud pokyny pro plnění disciplíny polohu zbraně neurčují.  

V této soutěži se všechny disciplíny střílejí z opaskového pouzdra. 

Pokud bude disciplína plněna se zbraní na stolku, je poloha zbraně stejná jako pro mířené střelby, tj. 

zbraň se připraví na stolek, tzn. nenabitá zbraň se položí na bok, hlavní směrem k terčům, a zásobníky, 

rychlonabíječe nebo volně ložené náboje se položí vedle zbraně na stolek. U revolverů je povoleno mít 



ve vyklopeném válci potřebný počet nábojů. Revolver pak leží převážně na pravém boku, u 

zlamovacích zbraní pak libovolně. Závodník pak vyčká dalších povelů řídícího střelby. 

Pokud bude disciplína plněna se zbraní v pouzdře, znamená příprava zbraně vyjmutí zbraně z pouzdra, 

nabití zásobníkem, válec revolveru náboji a zpětné vložení zbraně do pouzdra. Závodník pak vyčká 

dalších povelů řídícího střelby. Ve chvíli, kdy je nabitá zbraň vrácena do pouzdra, je pak v tomto 

případě zakázáno se zbraní jakkoliv manipulovat nebo se jí dotýkat, případně se s nabitou zbraní  

pohybovat po areálu střelnice, pokud to nevyžaduje plnění konkrétní disciplíny. Teprve povel ke střelbě 

/např.signál timeru/ opravňuje závodníka k manipulaci se zbraní, a to pouze za účelem plnění 

disciplíny. Porušení tohoto nařízení znamená diskvalifikaci závodníka v soutěži a vykázání z areálu 

střelnice. 

Povely ke střelbě a plnění disciplíny 

Zahájení střeleb je možné v případě, že je skončena příprava, což musí posoudit řídící střelby. Před 

bezprostředním zahájením střelby se řídící střelby dotáže závodníka, zda je připraven ke střelbě a pokud 

neobdrží nesouhlasnou odpověď, dá pokyn ke střelbě, zpravidla akustickým signálem timeru nebo 

hlasovým povelem „start“. V případě, že není závodník v tomto okamžiku připraven, je signál ke 

střelbě vydán 30 vteřin po nesouhlasné odpovědi závodníka, a to s avízem „pozor“ a do 3 vteřin je pak 

vydán povel ke střelbě. 

Na povel ke střelbě závodník uchopí zbraň a zahájí střelbu k plnění disciplíny. Při střelbě, přebíjení, 

vybíjení, při pohybu se zbraní a jiné manipulaci musí hlaveň zbraně směřovat vždy směrem k terčům. 

Při těchto úkonech, vyjma střelby, musí být prsty závodníka zcela prokazatelně mimo lučík zbraně, tedy 

prsty nesmí být na spoušti. Porušení těchto nařízení znamená diskvalifikaci v soutěži. 

Po ukončení střelby závodník vybije zbraň a umožní řídícímu střelby provést její kontrolu. Po kontrole 

zbraně pak závodník na povel řídícího střelby zbraň uloží zpět do pouzdra a na základě dalších povelů 

buď opustí střeliště, nebo se může zúčastnit vyhodnocení terčů ve své disciplíně. 

Všeobecně 

Soutěžící může do každé skupiny přihlásit pouze jednu zbraň. Jedna konkrétní zbraň může soutěžit 

pouze v jedné skupině. Tzn. střílíme dvě skupiny, pistoli a revolver, takže každý soutěžící se může 

zúčastnit této soutěže maximálně se dvěma zbraněmi. 

K disciplínám 

1/ První disciplínou závodu střelba na sestavu kovových terčů STEEL SHOT.  

Předpokládáme 12-16 kovových terčů rozmístěných v prostoru střeliště. Bodová hodnota kovového 

terče je 10 bodů, nezasažení terče, tj. stojící figura po ukončení střelby znamená penalizaci 10 bodů za 

každou stojící figuru. Počet nábojů neomezený, povinné přebití. Hodnocení H = Z – t. 

Bude se jednat o střelbu na sestavu kovových terčů umístěných v různých vzdálenostech. Poloha vstoje, 

s tasením z opaskového pouzdra. 

 

 

 



Postup střelby:  

Na povel timeru střílí závodník na sestavu terčů s povinným přebitím. 

Hodnocení – H = z – t, tj. od součtu dosažených zásahů (počet zasažených a poražených figur) se 

odečítá dosažený čas.  

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 počet položených kovových terčů minus čas posledního výstřelu dle timeru a stojící 

kovové terče jsou hodnoceny každý minus 10ti body. 

 

2/ Druhou disciplínou závodu bude střelba na sestavu papírových a kovových terčů  –   

                                                  Svatomartinská husa . 

Bude se jednat o střelbu na sestavu kovových a papírových terčů umístěných v různých vzdálenostech. 

Poloha vstoje, s tasením z opaskového pouzdra. 

Počet nábojů neomezený, povinné přebití. 

Předpokládáme 6 kovových terčů a 5 terčů papírových rozmístěných v prostoru střeliště. Papírové terče 

budou pohyblivé. Bodová hodnota papírových terčů - dle hodnoty kruhů.  

Bodová hodnota kovového terče je 10 bodů, nezasažení terče, tj. stojící figura po ukončení střelby, 

znamená penalizaci 10 bodů za každou stojící figuru.   

Postup střelby:  

Na povel timeru střílí závodník na sestavu terčů s povinným přebitím. 

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

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

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

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. 

 

3/ třetí disciplínou závodu bude střelba na sestavu papírových a kovových terčů  GRASSY GREEN  

Bude se jednat o střelbu na sestavu kovových a papírových terčů umístěných v různých vzdálenostech. 

Poloha vstoje, s tasením z opaskového pouzdra. 

Počet nábojů neomezený, povinné přebití. 



Předpokládáme 10 kovových terčů a 3 terče papírové rozmístěné v prostoru střeliště. Papírové terče 

budou pohyblivé. Bodová hodnota papírových terčů - dle hodnoty kruhů.  

Bodová hodnota kovového terče je 10 bodů, nezasažení terče, tj. stojící figura po ukončení střelby, 

znamená penalizaci 10 bodů za každou stojící figuru.   

Postup střelby:  

Na povel timeru střílí závodník na sestavu terčů s povinným přebitím. 

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

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

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

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. 

 

Pořadí střeleb bude podle jednotlivých skupin, tzn. nejprve sk.1, pak 

následuje sk. 2. 

 

Pozor, ještě jednou uvádíme: 

Vzhledem k tomu, že se bude střílet na kovové terče, je použití výkonného 

střeliva .44 magnum, .44 speciál, 454 Casull, 357 magnum, .38speciál+P nebo 

střeliva, které může poškodit kovové terče,  zakázáno.  

Zbraně ráže 7,62x25 jsou výslovně zakázány. 

 

Něco k výstroji 

Jak je již uvedeno a zvýrazněno v pozvánce a výše v textu, chrániče zraku a sluchu jsou povinné, stejně 

jako opaskové pouzdro na zbraň. Opaskové pouzdro je bezpodmínečnou součástí výstroje každého 

střelce-závodníka. Závodník, který se na střeliště dostaví bez pouzdra, nebude k plnění disciplíny 

připuštěn. Pouzdro musí být umístěno na straně střílející ruky. 

Stručně k bezpečné manipulaci se zbraní 

Vzhledem k tomu, že tato soutěž není v souladu s pravidly SVZ, bude se veškerá činnost na palebné 

čáře a v celém areálu střelnice řídit povely a pokyny správce střelnice a řídících střelby, a to v souladu s 

provozním a návštěvním řádem střelnice. 



Obecně platí, že přebíjení zbraně probíhá libovolně, tedy možno i s nábojem v nábojové komoře, zbraň 

směřuje vždy směrem k terčům nebo směrem k zemi ve směru k terčům a prsty střelce musí být při 

přebíjení zbraně mimo prostor ohraničený lučíkem zbraně. 

Při plnění disciplíny směřuje při jakékoliv manipulací se zbraní hlaveň výhradně směrem k terčům nebo 

směrem k zemi ve směru terčů a při ukončení disciplíny, tj. po kontrole zbraně řídícím střelby a ráně 

jistoty, je zbraň uložena do opaskového pouzdra na straně střílející ruky závodníka. Jiná manipulace se 

zbraní není dovolena. 

Další pokyny obdrží závodníci při poučení před zahájením soutěže, alt. před zahájením každé 

disciplíny. 

Startovné 

Za účast v jedné skupině   100,- Kč 

Za účast ve dvou skupinách   150,- Kč 

 

Celkové hodnocení 

Pokud vydržíte až do konce, obdrží v každé skupině diplom a drobnou věcnou cenu závodníci na 

prvních třech místech. Zároveň bude vyhodnocen absolutní vítěz soutěže, což bude soutěžící 

s nejvyšším bodovým hodnocením bez ohledu na skupinu soutěže. 

    

    

 

Předem se těšíme na Vaši návštěvu.    

 

Za Soutěžní a organizační výbor: 

Jarča Cilichová – ředitel soutěže a statistik 

Dalibor Peklák – správce střelnice 

Martin Müller -  hlavní rozhodčí 

 

 

V Turnově  20.10.2019 


