
P   R   O   P   O   Z   I   C   E 
Kvalifikační přebor VrPs ve střeleckých štafetách trojic SBTS ČR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Pořadatel:           SBTS Vojkovice, p.s. 
Termín konání:     6.4.2019 
Místo:                    Sportovní střelnice SBTS Vojkovice 
Dostupnost: Po staré silnici č. 48 směr Český Těšín, Třinec. 
  Střelnice se nachází za ZŠ a fotbalovým hřištěm. 
GPS:  49°40'54.545"N, 18°28'15.228"E 
 

Ředitel soutěže:        Hovjadský Vít 
Správce střelnice a inspektor zbraní:      Varadínek Antonín    
Hlavní rozhodčí:         Sikora Václav   
Rozhodčí:    Kupka Jiří, Budinský Jan, Pastorek Jiří, Rangotis Filip       
 
 ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ  
Prezentace:  8:45-9:00 hod.  
Rozprava:  9:15 hod. 
Zahájení:  9:30 hod. 
 

 TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
Soutěží se podle pravidel sportovní střelby SBTS ČR. 
 

PLNĚNÍ DISCIPLÍN 
Každý člen družstva střílí 6 ran. Závodníci se připraví na palebné čáře zvlášť pistole a zvlášť zásobník s celkem 6 náboji. 

Každý člen štafety musí ze svých šesti ran sestřelit kovový sklápěcí terč, který musí padnout. Zbytek nábojů střílí do 

papírového terče. Štafeta se předá vždy 6. výstřelem prvního a druhého člena družstva. Startuje se na zvukový signál timeru. 

Čas se měří na 0,01 sekundy a končí 18. výstřelem. Závady se při střelbě neuznávají. Čas se měří nepřetržitě! 
 

 HERNÍ SYSTÉM 

- střílí tříčlenná družstva klubu SBTS ČR 
- každé družstvo střílí štafetu celkem 6x a to pokaždé na jiném stanovišti (2x stanoviště)  

 

 HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKU 

1. Celkové hodnocení soutěže se stanoví součtem výsledků lepšího provedení štafet. 
2. Výsledek každého provedení štafety se hodnotí dle vztahu z počtu dosažených bodů v papírovém terči a odečten 

dosažený čas. 
3. Při celkové rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů na stan. Č. 1 
 

 ZBRANÉ, STŘELIVO A TERČE 
Zbraně v rozsahu Všeobecných pravidel sport. stř. činnosti SBTS ČR. Odpor na spoušti zbraně bude měřen. 
Střelivo v rozsahu povoleném pro stř. na kovové siluety.  

 

 TERČE 
 Stanoviště č. 1  Terč  SČS  D 2 
 Stanoviště č. 2  Terč  135   P 
 Stanoviště č. 3  Terč   77    P 
 Každý střelec bude mít rovněž svůj kovový terč – PEPPER.POPPER-GONG 
  
 DISKVALIFIKACE 
- předčasné předání štafety 
- hrubé porušení bezpečnostních opatření 
- jestliže nebyl sestřelen jeden z kovových terčů 
 

 ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ 
- Při prezentaci předloží každý účastník průkaz SBTS a průkaz zbraně! 
- Zdravotní zabezpečení v péči organizátora soutěže 
- Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a náklady 
- Protesty hlavnímu rozhodčímu vkladem 200,- Kč 
- Příspěvek na sport – družstvo 210,- Kč 

 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici zodpovídají za jimi 

způsobenou škodu! 
Každý účastník je povinen používat chrániče sluchu a ochranné brýle! 


