
Zimní špuntovka 2020 

Vážení,  

dovolujeme si Vás tímto pozvat k prvnímu letošnímu střílení ze záložních zbraní. 

Cílem a záměrem závodu je především Vaše zábava. Střelba bude probíhat na velmi krátkou 

vzdálenost, odhadem od 6 – 18 m, dle situací a možností střelnice. 

Takže k závodu: 

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

rozdělujeme do těchto skupin: 

Skupina 1 – pistole nebo revolver dle níže uvedené specifikace 

Skupina 2 - revolver  dle níže uvedené specifikace 

Skupina 3 – zbraně, které nelze zařadit do sk.1 nebo sk.2, a to pouze pro členy pořádajícího 

klubu dle níže uvedené specifikace 

 

Skupina 1 - pistole nebo revolver  

Samonabíjecí pistole, bez omezení ráže, délka hlavně do 102mm nebo dvojčinný revolver bez 

omezení ráže, délka hlavně do 102mm / do 4“/ 

 

Skupina 2 - revolver 

Jakýkoliv revolver, bez omezení ráže, na střelivo se středovým zápalem, délky hlavně do 4“ 

Pozn. Vzhledem k tomu, že se v poslední době na trhu objevily revolvery renomovaných výrobců, kteří deklarují 

délku hlavní 4,2“, což je cca 107 mm, je použití i těchto zbraní v této soutěži povoleno. 

 

Skupina 3 - pouze pro členy pořádajícího klubu 

Jakákoliv krátká kulová zbraň kat.B  /dle zákona č. 119/2002Sb/ bez omezení ráže, na střelivo se 

středovým zápalem, délka hlavně není omezena 

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

pouze v jedné skupině 

!! Zbraně ráže 7,62 x 25 jsou výslovně zakázány !! 

 

 

 

 

 



Dovolte, abychom pokračovali dále. 

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 pro externí účastníky, a členové 

pořádajícího klubu mají možnost soutěžit ve třech skupinách. 

K disciplínám: 

Všeobecně:  

1/ První disciplínou závodu je tradiční mířenka. Budeme střílet celkem 12 ran s tím, že do soutěže se 

bude počítat 5 nejlepších zásahů v každém terči. Terče budou dva, jaké zvolíme a na jakou vzdálenost 

se bude střílet, se dozvíte před zahájením soutěže. Předpokládaná vzdálenost 12 – 15 m. Čas na střelbu 

bude přiměřený. 

2/ Druhou disciplínou závodu je opět mířenka -Sudden Death (překvapení pořadatele). Budeme 

střílet celkem 6 ran na vzdálenost 10 m. Čas na střelbu bude přiměřený. Více informací obdržíte těsně 

před zahájením soutěže. 

3/ Třetí disciplínou závodu je ROJNICE - bude akční střelba na sestavu papírových a kovových 

terčů. Letos střílíme na sněhuláky. 

V různých vzdálenostech / 4 – 15m / budou v prostoru střelnice rozmístěny papírové a kovové terče. 

Střílí se celkem 10 ran na 10 terčů. V případě nepříznivých klimatických podmínek budou kovové 

terče nahrazeny papírovými. 

Postup střelby, pořadí terčů, jejich hodnocení a případně další upřesnění bude oznámeno těsně před 

začátkem soutěže.  

Postup provedení disciplíny.  Na povel timeru řeší závodník modelovou situaci dle instrukcí 

vyhlášených před zahájením soutěže. V této disciplíně se nabíjí 5 a 5 nábojů a v disciplíně je povinné 

přebití. 

Výchozí pozice zbraně – alternativně v opaskovém pouzdře, zásobník s 5ti náboji ve zbrani, u pistolí 

komora prázdná, u revolverů nabito 5 nábojů nebo na stolku, zásobník pistole mimo zbraň, revolver 

nabitý 5ti náboji leží s vyklopeným válcem na stolku. Druhý zásobník nebo rychlonabíječ revolveru 

má závodník u sebe v kapse nebo v opaskovém pouzdře nebo je připraven na stolku tak, aby se při 

přebíjení žádná část těla závodníka nedostala před hlaveň zbraně. 

Pozn. Pokud je při přebití více jak pětiranného revolveru použit rychlonabíječ s plným počtem nábojů, 

zodpovídá za vystřelení stanoveného počtu nábojů /což je v tomto případě 10 nábojů/ střelec. Šestý a 

každý další výstřel po přebití znamená diskvalifikaci v disciplíně. 

Hodnocení disciplíny bude stejné jako u druhé disciplíny, tj. H=z-t, tedy zásahy minus čas.  Bodové 

hodnocení papírových terčů dle hodnoty kruhů jednotlivých terčů. 

4/ Čtvrtou disciplínou závodu je LAVICE bude akční střelba 10ti ran na sestavu 7 - 8mi kuželek ve 

vzdálenosti 8-12m - dle uvážení pořadatele a možností střelnice v dané době. V této disciplíně se 

nabíjí 5 a 5 nábojů a v disciplíně je povinné přebití. 

Výchozí pozice zbraně – alternativně v opaskovém pouzdře, zásobník s 5ti náboji ve zbrani, u pistolí 

komora prázdná, u revolverů nabito 5 nábojů nebo na stolku, zásobník pistole mimo zbraň, revolver 

nabitý 5ti náboji leží s vyklopeným válcem na stolku. Druhý zásobník nebo rychlonabíječ revolveru 



má závodník u sebe v kapse nebo v opaskovém pouzdře, nebo je připraven na stolku tak, aby se při 

přebíjení žádná část těla závodníka nedostala před hlaveň zbraně. 

Pozn. Pokud je při přebití více jak pětiranného revolveru použit rychlonabíječ s plným počtem nábojů, 

zodpovídá za vystřelení stanoveného počtu nábojů /což je v tomto případě maximálně 10 nábojů/ 

střelec. Šestý a každý další výstřel po přebití znamená diskvalifikaci v disciplíně. 

Na povel timeru závodník zahájí střelbu na sestavu 7-8mi kuželek s přebitím. Možno vystřelit 10 ran 

na 7-8 terčů. Hodnocení H = z-t. Bodová hodnota terče/kuželky je 10 bodů. 

Závěrem uvádíme, že nejprve se střílí disciplíny č. 1 a č. 2 najednou, tj. obě mířené z jednoho 

střeleckého stanoviště, a pak se najednou střílí ostatní disciplíny. 

Všechny disciplíny této soutěže se střílí se stolku. 

Pozor, 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, chrániče zraku a sluchu jsou povinné, stejně jako 

opaskové pouzdro na zbraň. I přes skutečnost, že se všechny disciplíny budou střílet se stolku, je 

opaskové pouzdro 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 bez náboje 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. 

    

Takže se předem těšíme na Vaši návštěvu 

 

  

 

   

Za Soutěžní a organizační výbor  

Dalibor Peklák - ředitel soutěže a správce střelnice. 

Ladislav Švitorka - hlavní rozhodčí 

Jarča Pekláková - statistik 

 

V Turnově  9. února 2020 


