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Přebor SVZ ČR k 77. výročí 

osvobození Československa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 5. 2022  

Střelnice SSK Sedlnice 

 



 
 

 Ústřední rada Svazu vojáků v záloze ČR, z. s., (ÚR SVZ ČR) pořádá celosvazovou 

střeleckou soutěž jednotlivců, členů SVZ ČR ve střelbě z velkorážové pistole (VPs). Soutěž je 

zařazena v Kalendáři vrcholových střeleckých soutěží SVZ ČR 2022 pod číslem 0030.    
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

NÁZEV SOUTĚŽE 

Přebor SVZ ČR k 77. výročí osvobození Československa 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

POŘADATEL SOUTĚŽE 

ÚR SVZ ČR 
 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

KVZ Nový Jičín 

 

TERMÍN KONÁNÍ 

Sobota 7. 5. 2022  
 

MÍSTO KONÁNÍ 

Střelnice SSK Sedlnice 

 

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU 

Předseda: Martin Pavelka 

Místopředseda: Ing. Jan Schwarzer 

Tajemník: Ing. Dušan Svoboda 

Správce střelnice: Jaroslav Knápek  

Inspektor zbraní: Stanislav Rosa 

 

 

SLOŽENÍ SOUTĚŽNÍHO VÝBORU 

Ředitel soutěže: Martin Pavelka 

Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Schwarzer 

Předseda HK: František Šťastný 

 

USTANOVENÍ O DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH 

Rozhodčí deleguje ze svých řad KVZ Nový Jičín 

   

   

   

   

   

 
 



 
 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

PODLE JAKÝCH PRAVIDEL SE SOUTĚŽÍ 

Soutěží se podle pravidel SVZ ČR 
 

VÝČET SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN A SPECIFIKACE JEJICH PLNĚNÍ 
 

1) Mířená střelba z velkorážové 

pistole na přesnost (VPs 2) 

5 + 15 nábojů, terč 135P, 25 m, v čase 2+6 min 

 

Provedení dle Technických pravidel SVZ ČR č. 1 

jednotlivec 

2) Mířená střelba z velkorážové 

pistole na přesnost (VPs 6) 

5 + 15 nábojů, terč 77P, 25 m, v čase 2+6 min 

 

Provedení dle Technických pravidel SVZ ČR č. 1 

jednotlivec 

3) Mířená střelba na rychlost 10 nábojů, terč 77P, 25 m 

Provedení ze stolku - jako při mířené střelbě na 

přesnost, před signálem TIMERU ke střelbě paže 

připaženy (prostředníky rukou se lehce dotýkají 

stehen). 

jednotlivec 

  

HERNÍ SYSTÉM 

Soutěž jednotlivců, celkové pořadí = součet bodů ze všech disciplín, při rovnosti bodů rozhoduje 

disciplína č. 3.  
 

HODNOCENÍ 

1) Součet docílených zásahů, max. 150 bodů, H = z;  

2) Součet docílených zásahů, max. 150 bodů, H = z; 

3) Součet docílených zásahů v terči mínus čas, měřeno TIMERem na setiny sekundy, H = z - t; 
 

LIMITY VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD 

Výkonnostní třídy budou uznávány dle pravidel SVZ ČR 
 

ZBRANĚ A STŘELIVO 

Zbraně a střelivo VLASTNÍ, pořadatel nezabezpečuje zbraně pro účastníky soutěže. Všechny 

disciplíny se střílí stejnou zbraní. Pro střelbu mohou být použity zbraně, které odpovídají 

ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů a byly převzaty do soutěže.  

 Ze sportovně technického hlediska mohou být pro střelbu použity pistole standard, které splňují 

následující podmínky: 

- minimální odpor spouště 1,00 kg, (limit musí být splněn bezpečně); 

- délka hlavně do 153 mm; 

- přímka mířidel zbraně do 220 mm. 

 je zakázáno: 

- použít zbraň, u které byla vyřazena jakákoliv pojistka. 

 Pro sportovní střelbu může být použito střelivo, které odpovídá ustanovení zákona, ve znění 

pozdějších předpisů. Inspektor zbraní má právo nepřipustit do závodu náboje, které považuje za 

nebezpečné. 

 Zbraně použité při soutěži musí z hlediska technické způsobilosti být předem schváleny  

a označeny Inspektorem zbraní organizátora soutěže. Technická přejímka zbraní do soutěže 

obsahuje kromě kontroly průkazu zbraně a zbrojního průkazu také kontrolu technického stavu a 



 
 

parametrů zbraně, kontrola zda zbraň je bezpečná, není viditelně poškozena a její technické 

parametry odpovídají stanoveným podmínkám. 

 Každý závodník je povinen se na požádání, kdykoliv v průběhu soutěže, podrobit kontrole 

zbraně a používaných nábojů inspektorem zbraní.  

 

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ 
 

PODMÍNKY ÚČASTI 

Soutěž je organizována jako otevřená pro členy SVZ ČR i hosty, počet účastníků není omezen.  
 

PROTESTY 

Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300,- Kč. Po rozhodnutí, že protest 

byl oprávněný, vklad bude vrácen. 
 

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ 

Lékárna na střelnici, v nutných případech volat lékaře s RZS 
 

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ 

Všichni účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace. 

Dobrovolný členský příspěvek pro členy SVZ ČR činí 150,- Kč, hrazeno při presentaci na střelnici.  
 

POJIŠTĚNÍ 
 

Účastníci soutěže – zaprezentovaní členové SVZ – jsou pojištěni péčí SVZ ČR, poj. smlouva č. 

1310001770 s pojišťovnou VZP, a.s.  

 

ÚSTROJ A VYBAVENÍ 

Ústroj libovolná, povinnost každého účastníka je používat ochranné brýle a chrániče sluchu pro 

všechny disciplíny. Střelba bude prováděna ze stolků – pouzdra nejsou povinná. 
 

CENY 
 

Závodníci na prvních třech místech budou odměněni medailemi. 

 

INFORMACE 

 

Jan Schwarzer email hschwarzer@seznam.cz 
 

 mobil +420 602 547 757 

   

   

   

   

   

   

 
 

mailto:hschwarzer@seznam.cz


 
 

    

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 
 

08,30 – 09,00 prezentace účastníků soutěže  

09,00 – 09,10 rozprava  

09,20 – 13,00 průběh soutěží  

13,30 vyhlášení výsledků 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními těchto propozic. 

2) Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na 

střelnici, startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu. 

3) Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic. 

 
 

 

SCHVALOVACÍ ČÁST 

Schváleno radou KVZ Nový Jičín dne 23. 4. 2022  
 

 

 

 

 

 Martin Pavelka                                                      Ing. Jan Schwarzer                                                                                                   

 ředitel soutěže        hlavní rozhodčí 


