
III. ročník Přeborník SBTS Vojkovice 

soutěž členů SBTS Vojkovice ve střeleckém souboji 
 
Soutěž je organizována Svazem branně-technických sportů Vojkovice .p.s.  
 
Střelecká soutěž je určena pro členy spolku SBTS Vojkovice. 
 
Datum a místo konání: sobota 19.10.2019 od 9:00 hod. na sportovní střelnici Vojkovice 
Střílí:         jednotlivci 
 
Ředitel soutěže: Vít Hovjadský 
Hlavní rozhodčí: Václav Sikora 
Rozhodčí II. Třídy: Václav Sikora, 
Rozhodčí III. Třídy: Jiří Kupka, Jan Budinský, Vít Hovjadský, Jiří Pastorek, Filip Rangotis 

1. DEFINICE  

Střelecký souboj (dále jen souboj) je sportovní utkání dvou střelců z velkorážové pistole nebo 
revolveru.  

Souboj Rojnice - stanovený počet nábojů 6. Počet terčů 2x4. Kovové padací terče se zpravidla 
staví ve vzdálenosti 15 až 30 m od palebné čáry. Terčová sestava pro souboje se staví tak, aby 
pro oba střílející subjekty byla obrazově stejná a to jak v hloubce tak v šířce s osou procházející 
středem vymezeného prostoru. V souboji Rojnice se nesmějí terče při pohledu ze střeleckého 
stanoviště vzájemně překrývat ani zakrývat. Uprostřed stojící vedoucí terče /velitele/ se staví tak, 
aby po zásahu padaly zkříženě přes sebe. 

Souboje střílí jednotlivci.  

Herní systém bude určen dohodou před zahájením závodů 

• systém každý s každým 

• vyřazovací souboje - pavouk  

2. HODNOCENÍ 

Výsledek souboje, který rozhodčí vyhlásí veřejným výrokem, se stanoví na základě poměru bodů, 
které jsou vyjádřením počtu zasažených terčů jednotlivými subjekty, přičemž jeden zasažený terč 
= 1 bod.    

• Vítězem souboje se stává ten subjekt, který dříve zasáhne všechny terče, nebo který 
zasáhne více terčů. Souboj může skončit i nerozhodně. Je-li však vedoucí terč jedním ze 
soupeřů řádně v pořadí zasažen, souboj skončit nerozhodně nemůže. 

• Zasažením vedoucího terče jedním ze soupeřů, dosažením časového limitu, nebo 
vystřelením všech nábojů, pokud je jejich počet stanoven, souboj končí. Rozhodčí ukončí 
souboj povelem “Stop! Palbu zastavit !“, nebo zvukovým signálem. Soupeřům se pak počítá 
výsledek dosažený do této doby. Vystřelení nábojů na stojící terče v reakční době po 
skončení souboje se toleruje. 

• Při střelbě na kovové padací terče se za zasažený považuje terč, 
o který padne do vodorovné polohy, nebo na vodorovnou podložku položenou na 

zemi.  
o za dříve zasažený terč se považuje ten, který viditelně dříve padne do vodorovné 

polohy.  
o každý terč zasažený střelou vypálenou v rámci časového limitu, pokud je tento 

přesně stanoven, se hodnotí a to i tehdy, když do vodorovné polohy padne po 
skončení tohoto limitu. 

• Každý střílející subjekt musí nejprve zasáhnout základní skupinu terčové sestavy a jako 
poslední musí střílet na vedoucí terč /velitele/. Porušení této zásady znamená 0 bodů pro 



daný subjekt v souboji. Soupeř získá tolik bodů, kolik terčů zasáhne ve stanoveném 
časovém limitu.  

o Jestliže jeden střílející subjekt zasáhne vedoucí terč předčasně, mimo stanovené 
pořadí, má 0 bodů. Při hodnocení Alfa a při pavouku automaticky prohraje, protože 
porušil pravidla, a to bez ohledu na to kolik bodů soupeř získá.  

o Při předčasném zasažení vedoucího terče jedním ze subjektů, může soupeř nadále 
střílet na terče ve stanoveném pořadí a to až do zasažení všech cílů, nebo 
vystřelení všech nábojů, nebo ukončení souboje vypršením časového limitu. 
Všechny získané body se mu počítají.  

o Jestliže se stane, že oba střílející subjekty předčasně zasáhnou vedoucí terč, obdrží 
při všech způsobech hodnocení oba subjekty 0 bodů. V pavouku se souboj opakuje 
až do rozhodnutí. 

o Předčasné zasažení vedoucího terče jedním ze subjektů nezbavuje druhý subjekt 
povinnosti zasahování cílů v pořadí dle pravidel.  

o Zasáhne-li jeden ze subjektů vedoucí terč mimo pořadí po skončení souboje, počítá 
se mu tolik bodů, kolik terčů zasáhnul do okamžiku ukončení souboje. Subjekt není 
trestán, neboť v okamžiku zasažení vedoucího terče souboj již skončil.  

• Jestliže se jeden ze soupeřů nedostaví do 2 minut na střelecké stanoviště od okamžiku kdy 
k tomu byl vyzván rozhodčím, nebude souboj střílet. /obdrží hodnocení 0/ Soupeř absolvuje 
souboj samostatně a získá tolik bodů, kolik terčů zasáhne ve stanoveném časovém limitu.  

• Jestliže bude zjištěno, že některý subjekt po prohlášení o připravenosti ke střelbě má 
páskováno větší množství nábojů, než je stanoveno, dostane za tento souboj 0 bodů. 
Soupeř absolvuje souboj samostatně a získá tolik bodů, kolik terčů zasáhne ve 
stanoveném časovém limitu. Jestliže bude daný subjekt opakovat tento přestupek, bude 
diskvalifikován.  

• Každý střílející subjekt bude diskvalifikován, jestliže prokazatelně vystřelí více nábojů než 
je stanoveno,, nebo hrubě poruší bezpečnostní opatření, nebo kázeň.  

• Jestliže některý střílející subjekt bude diskvalifikován škrtnou se ve skupině všechny jeho 
výsledky se všemi soupeři. 

V turnaji každý s každým, rozhoduje o pořadí celkový počet získaných vítězství. V případě rovnosti 
v turnaji každý s každým o pořadí rozhoduje 

• vzájemný souboj, nebo body ze vzájemných soubojů 

• větší počet sestřelených terčů ve skupině celkem  

Ve vyřazovacím souboji – pavouku - rozhoduje o dalším postupu vítězství v souboji. V případě 
nerozhodného výsledku se souboj opakuje až do rozhodnutí. Jakékoliv porušení pravidel znamená 
automaticky prohru v souboji a soupeř se stane vítězem souboje bez ohledu na to, jak velký 
bodový výsledek dosáhl.  

Ceny:   pro 1.- 3. místo pohár   
  
Zdravotní zabezpečení: zajištěno 
 
Startovné: 100,- Kč jednotlivec 
Prezentace: v den soutěže od 8:30 do 9:00 hod na střelnici 
Informace: Vít Hovjadský, tel. 603442763 
Střelnice je krytá, střílí se za každého počasí. 
 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, klobása, čaj, káva v ceně startovného 
 
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat provozní řád střelnice, bezpečnostní 
opatření a pokyny instruktorů a rozhodčích při střelbě na střelnici. Startují na vlastní riziko a mají 
zodpovědnost za jimi způsobenou škodu či újmu !!! 
 
Předseda SBTS Vojkovice,  
Vít Hovjadský 


