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Základní ustanovení 

Název soutěže: Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji mládeže 
SBTS ČR ze vzduchových zbraní - 16. ročník. 

Soutěž se koná pod záštitou starosty města Moravská Třebová 

a hejtmana Pardubického kraje 

Vítězové předchozího ročníku :  

Vzduchová puška - standart - jednotlivci : 

Kategorie A – Matěj Šmíd  ZO SBTS  Moravská Třebová 

Kategorie B – František Přidal ZO SBTS Moravská Třebová 

Kategorie C – Ondřej Trhoň ZO SBTS Chlumec nad Cidlinou 

Kategorie D – Matěj Piňos  ZO SBTS Moravská Třebová 

Vzduchová puška - standart - družstva : 

Kategorie A - ZO SBTS Moravská Třebová 
                       Kvapil, Šmíd, Kostíková 
Kategorie B - ZO SBTS Moravská Třebová 
 Přidal, Frühauf, Havelková  

Kategorie C - ZO SBTS Alfa Svitavy 
  Mařáková, Kukaň, Švec 

Kategorie D - ZO SBTS Moravská Třebová 
  Kyrcz, Jičínský, Zemach 

Putovní pohár získal: František Přidal ZO SBTS Moravská Třebová 

Vzduchová pistole - open - jednotlivci : 

Kategorie A – Kristýna Škrabalová ZO SBTS Moravská Třebová   

Kategorie B – Ondřej Vágner ZO SBTS Moravská Třebová 

Kategorie C – Ondřej Trhoň ZO SBTS Chlumec n. Cidlinou 

Kategorie D – Matěj Piňos ZO SBTS Moravská Třebová 

Vzduchová pistole - open - družstva : 

Kategorie A - ZO SBTS Moravská Třebová 
 Přidalová, Škrabalová, Knápková 

Kategorie B - ZO SBTS Moravská Třebová 
 Vágner, Dvořák, Dospěl 

Kategorie C - ZO SBTS Alfa Svitavy 
 Mařáková, Kukaň, Švec 

Kategorie D - ZO SBTS Moravská Třebová 
  Piňos, Rádlová, Mička 
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Všeobecná ustanovení 

 
Pořadatel :              Svaz branně-technických sportů České republiky 

Organizátor :         ZO SBTS ČR Moravská Třebová  

Termín konání :     7. – 8. června 2014 

Místo konání :        Moravská Třebová,  rekreační středisko SRNČÍ 

 

Složení organizačního výboru 

Ředitel soutěže :      JUDr. Vladimír Frič 

Hlavní rozhodčí :     Jindřich Mařák 

Tajemník soutěže :  Tomáš Přidal 

Rozhodčí: Alena Pavlíková, Zdeněk Henzl, Lubomír Kadlec, Miroslav Pařízek,  

                  Jan Kumstýř, Michal Sedlář 

 

Složení soutěžního výboru 

Ředitel soutěže -  Předseda soutěžního výboru :              JUDr. Vladimír Frič 

Hlavní rozhodčí - Místopředseda soutěžního výboru :    Jindřich Mařák 

Předseda hodnotící komise :                                            Alice Svobodová 

 

Technická ustanovení 

Není-li v propozicích uvedeno jinak, je závod organizován a soutěží se podle „Pravidla a postupy 
při přípravě a hodnocení střeleckého víceboje ze vzduchových zbraní“ s použitím „Všeobecná 
pravidla sportovní střelecké činnosti SBTS ČR“, řady B. Základních dokumentů pro řízení 
zájmové a sportovní činnosti SBTS ČR platných od 1. července 2002.  

Soutěž se vypisuje pro : 

1) Vzduchovou pušku standart (VzPu) 

      Je umožněno použít i opakovací VzPu se zásobníkem, ovšem závodník si musí nabíjet 
zásobník až po odstartování položky. 

2) Vzduchovou pistoli standart (VzPi) 

     Je umožněno použít i opakovací VzPi se zásobníkem, ovšem závodník si musí nabíjet 
zásobník až po odstartování položky. 

3) Všechny soutěže se vypisují pro věkové kategorie „A“; „B“; „C“; „D“ 

4) Nepoužívá se rozdělení a vyhodnocování podle pohlaví závodníků. 

5) Družstva mohou být složena ze závodníků více ZO SBTS ČR 

6) Dioptr povolen 

7) Věkové kategorie :  
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Kategorie „A“ : rok narození 2002 a mladší ( do 12 let )  

Kategorie „B“ : rok narození  2001 až 1998 ( 13 – 16 let ) 

Kategorie „C“ : rok narození  1997 až 1993 ( 17 – 21 let ) 

Kategorie „D“ : rok narození  1992 až 1988 ( 22 – 26 let ) 

Družstvo se zařazuje do kategorie podle nejstaršího závodníka. Tzv. ostaršení družstva je 
povoleno. Jednotlivci se zařazují vždy do kategorie dle roku narození. 

8) Terče – dle pravidel 

9) Vzdálenost středu terče od země : 

Poloha vleže =    0,5 m + - 0,2 m 

Poloha vkleče = 0,9 m + - 0,2 m 

Poloha vstoje =   1,5 m + - 0,2 m 

10) Střelivo - používá se střelivo pořadatele (pro celou soutěž jeden typ), nebo střelivo 
závodníka požádá-li o to. Střelivo se při soutěži odebírá z nádob dodaných pořadatelem nebo 
přípravků závodníků umístěných mimo VzPu a VzPi. Používání střeliva pořadatele není 
důvodem k uznání poruchy zbraně při soutěži. 

11) Je zakázáno používání jakýchkoliv střeleckých pomůcek.  

Závodníci jsou během střelby povinni používat ochranné brýle !!!! 

12) Poruchy zbraní :  

Řídí se dle článku 6.4.1. až 6.4.6. „Všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti SBTS 
ČR“, řady B. Základních dokumentů pro řízení zájmové a sportovní činnosti SBTS ČR 
platných od 1. července 2002.  

• Akční střelba - Upřesnění výše uvedeného předpisu 
− Má-li závodník poruchu zbraně, kterou neumí odstranit a k dispozici není náhradní zbraň, 

uvede zbraň do bezpečného stavu, odloží ji ústím hlavně ve směru střelby a vypnutím 
vypínače zastaví běh času. Do výsledku se mu započítá nástřel a čas takto dosažený. 

• Štafety - upřesnění článku 6.4.6. B) výše uvedeného předpisu 
− Jestliže se závada stane třetímu členu štafety, uvede zbraň do bezpečného stavu, odloží ji 

ústím hlavně ve směru střelby a vypnutím vypínače zastaví běh času. Do výsledku se 
započítá nástřel a čas takto dosažený. 

13) Výkonnostní třídy - přiznávány dle příslušného předpisu. 

14) Měření času při akčních disciplínách a štafetách - Provádí se pomocnými technickými 
prostředky. Při selhání těchto prostředků se postupuje ve smyslu článku 6.1.6. „Všeobecná 
pravidla sportovní střelecké činnosti SBTS ČR“, řady B. Základních dokumentů pro řízení 
zájmové a sportovní činnosti SBTS ČR platných od 1. července 2002.   

15) Přítomnost vedoucího výpravy na střelnici - Vedoucí výpravy smí být v době, kdy 
závodníci jeho výpravy soutěží, přítomen na střelnici a to na místě, které mu vykáže 
příslušný rozhodčí. Během své přítomnosti musí zachovávat absolutní klid a nesmí provádět 
jakoukoliv činnost, když k ní nebyl vyzván příslušným rozhodčím. Poruší-li toto nařízení 
může být rozhodčím vykázán ze střelnice. 

16) Hodnocení - podle Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení střeleckého víceboje ze 
vzduchových zbraní. Při rovnosti bodů podle výsledků v disciplínách : 
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• Jednotlivci - mířená; akční střelba vstoje. Všechny tři polohy 
• Družstva - štafety; mířená; akční střelba vstoje. Pouze vstoje 

• Kategorie A se hodnotí zvlášť  
17) Soutěž o „Putovní pohár“ starosty města Moravská Třebová – Absolutní vítěz ve střelbě         
ze vzduchové pušky, bez rozdílu pohlaví, věku a typu používané vzduchové pušky, získá do 
držení až do doby konání dalšího mistrovství ČR ve střeleckém víceboji ze vzduchových zbraní 
výše uvedený pohár. 

 

Organizační ustanovení 

 

Soutěž je koncipována jako soutěž družstev a jednotlivci jsou vyhodnocováni na základě svých 
výsledků dosažených při činnosti v družstvu. Účast jednotlivců nezařazených v družstvu není 
přípustná. 

1) Podmínky účasti : 
• Soutěže se může zúčastnit celkem 12 závodníků z každé ZO (klubu) SBTS ČR rozdělených 

do tříčlenných družstev. Po dohodě s organizátorem je možné počet družstev z jednotlivých 
ZO rozšířit s ohledem na možnosti ubytování. 

• Každé družstvo se může, ale nemusí zúčastnit obou závodů. 
• Sestava družstev pro jednotlivé závody nemusí být stejná. 
• Mluví-li se výše o závodech, je tím myšleno závod ve střelbě ze VzPu a závod ve střelbě ze 

VzPi.  
• Každý závodník může být členem pouze dvou družstev a to jednoho družstva pro závod ve 

střelbě ze VzPu a jednoho družstva pro závod ve střelbě ze VzPi. 
• Rozložení družstev do věkových  kategorií je na vůli vysílatele. 

 

2) Přihlášky : zašlete do 3.6. 2014  přílohou mailu v excelu na: 

                                           e-mail:  tomas.pridal@gmail.com a v 

kopii na alicesv@svi.cz 

 
Na přihlášce musí být jmémo, příjmení, datum narození a bydliště závodníků + doprovod. 
 
Později zaslané přihlášky pouze po telefonické dohodě s pořadatelem.  

Rozhodné je datum odeslání e-mailu  

3)3)3)3) Prezence - na místě srazu na základě zaslané přihlášky -  

4)4)4)4) Losování -  Z důvodu hladkého průběhu závodu jsou čísla přidělována 

5)5)5)5) Protesty - Protesty se podávají písemně, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků 
spolu s vkladem 300,-- Kč. V případě, že bude protest uznán oprávněným, bude vklad vrácen 
protestujícímu, nebude-li uznán oprávněným, propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

6)6)6)6) Zdravotní zabezpečení - zajištěno péčí organizátora 
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7)7)7)7) Doprava, ubytování, stravování - Doprava vlastní, účastníkům se hradí doprava do místa 
srazu a zpět v prokázané výši při použití veřejných dopravních prostředků, za předpokladu 
využití možných slev. Při použití osobního automobilu ve výši 3,-- Kč za 1 km. Při použití 
mikrobusů či jiných více kapacitních vozidel rozhodne o výši náhrady na místě ředitel 
soutěže.  

Ubytování je poskytováno zdarma podle pokynů organizátora. Jedná se o chatky nebo 
ubytovnu (rekreačního střediska SRNČÍ u Moravské Třebové). Lůžkoviny by měly být 
poskytnuty. Spacáky pro jistotu vemte s sebou. Ubytování je v chatkách po šesti, pokud to  
bude nutné tak po více na přistýlkách. 

Stravování - se skládá z oběda, svačiny a večeře v den příjezdu, snídaně, přesnídávky, 
oběda a balíčku na cestu v den soutěže. Po celou dobu pobytu je k dispozici pitný režim.  

Každý účastník soutěže (soutěžící i doprovod) uhradí příspěvek na stravu ve výši 

       200,- Kč  (osoba). 

8)8)8)8) Pojištění - zajištěno a hrazeno pořadatelem. 

9)  Zbraně - vlastní, zapůjčování mezi družstvy možné jen za podmínky, že to nenaruší průběh       

      závodu. 

10) Podávání informací – 737 768 414  - Tomáš Přidal 

11) Ostatní - Každá ZO (klub) může na každé 3 závodníky vyslat 1 vedoucího.  
− Organizační výbor má právo využít vedoucí, kteří přijedou se závodníky, jako rozhodčí nebo 

pomocníky. Tento výbor má i právo určit, jakou funkci bude tento pracovník vykonávat. 
Tato funkce není honorována.  

− Organizátor si vyhrazuje, v případě malého zájmu, právo přizvat do soutěží i větší počet 
závodníků než bylo uvedeno v odstavci 1 a to z organizací, u kterých zájem o soutěže je. 
Výběr je na vůli organizátora. 

− Vedoucí výpravy je povinen v době, kdy s výpravou odjíždí z místa bydliště, nahlásit 

organizátorovi na telefon číslo 737 768 414 nebo na toto číslo poslat SMS o 
případných změnách ve složení výpravy oproti stavu uvedenému na přihlášce, 
respektive oznámit, že se nic nezměnilo.  

 
Rámcový program 

 

7. 6. 2014 - sobota 

10:00 - 11:00 hodin - příjezd, prezence a ubytování výprav 

11:15 - 11:45 hodin - Technická porada vedení závodu, rozhodčích a vedoucích výprav 

11:45 - 12:45 hodin - Oběd  

13:00 - hodin            - Nástup a zahájení závodů 

15:00 - 16:00 hodin - Svačina - podává se průběžně bez přerušení závodu 

(V průběhu závodu doprovodný program – dle možností pořadatele) 

18:00 – 19.00 hodin- Ukončení soutěží 

19:00 - 20:00 hodin – Večeře 

19.00 - 21.00 hodin – možnost prohlídky historického centra města s radnicí a zámkem. 
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Po 21.00 dle počasí možnost navštívit nedalekou hvězdárnu našeho DDM v Moravské 
Třebové. 

 

8. 6. 2014 - neděle 

07:30 - 08:00 hodin - snídaně  

08:10 hodin              - Nástup a zahájení závodů 

09:00 - 10:00 hodin - Svačina - podává se průběžně bez přerušení závodu 

13:00 hodin              - Předpokládané ukončení závodu 

13:00 - 14:00 hodin - Oběd 

14:30 hodin              - Vyhlášení výsledků 

15:00 hodin              - Odjezd výprav 

Pořadí disciplin : 

1. Mířená puška bez rozdílu kategorií. 1 runda = 3 družstva dle přiděleného pořadí. 
2. Akční střelba puška bez rozdílu kategorií vstoje a v kleče 1 runda = 3 družstva dle 

přiděleného pořadí. 
3. Štafety puška bez rozdílu kategorií. 1 runda = 3 družstva dle přiděleného pořadí. 

4. Mířená pistole bez rozdílu kategorií. 1 runda = 3 družstva dle přiděleného pořadí. 
5.   Akční střelba pistole bez rozdílu kategorií vstoje 1 runda = 3 družstva dle přiděleného pořadí. 

 
Do družstva se započítají pouze výsledky jednotlivců. 
 
Poznámky: VzPu v kategorii A – štafeta i akční pouze vleže.  
                     VzPi v kategorii A – akční střelba vstoje.  
  
 

Závěrečná ustanovení 

1) Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit těmito propozicemi. 

2) Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy těchto propozic, bude-li to nezbytné v důsledku 
nepředvídatelných okolností. 

 

Schváleno předsednictvem Rady SBTS ČR dne 23. 5. 2014. 

 

      Ředitel soutěže                                            Hlavní rozhodčí 
JUDr. Vladimír Frič v.r.                                                                          Jindřich Mařák v.r.                                                                
  
 
 

HLAVNÍM SPONZOREM SOUTĚŽE JE 
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ A PARDUBICKÝ KRAJ 

Sponzoři soutěže : 
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ROLTECHNIK - Třebářov 

Prádelna STERA CORAMEXPORT s.r.o. -  Moravská Třebová 

REHAU – Moravská Třebová  

DGF – Moravská Třebová 

GUNNER zbraně a střelivo – Svitavy 

STAVEBNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ – Moravská Třebová 

OR-CZ - Moravská Třebová  

 
POPIS  CESTY od Hradce Králové (respektive od Svitav ) 

 
Silnicí 1. třídy č. 35 směr OLOMOUC. 
Nevjedete první odbočkou a objíždíte město Moravská Třebová, až na kruhovém objezdu 
odbočíte DOPRAVA a ihned se dáte DOLEVA souběžnou cestou se silnicí 35. Pojedete alejí 
kolem statku (po pravé straně) a na první křižovatce se dáte VPRAVO směr Jevíčko (po pravé 
straně bude areál vojenské STŠ). Pojedete do kopce „HAMPERK“ kolem garáží po pravé straně 
a cca v půli stoupání je odbočka VPRAVO do rekreačního střediska SRNČÍ. Pojedete stále 
vedlejší cestou mezi poli, až do areálu střediska. 
 (GPS: 49°44'14.389"N, 16°40'58.118"E) 
 

POPIS  CESTY od Olomouce (respektive od Mohelnice) 
 
Silnicí 1. třídy č. 35 směr HRADEC KRÁLOVÉ 
Nevjedete první odbočkou a objíždíte město Moravská Třebová, až na kruhovém objezdu 
odbočíte na BRNO a ihned se dáte DOLEVA souběžnou cestou se silnicí 35. Pojedete alejí 
kolem statku (po prvé straně) a na první křižovatce se dáte VPRAVO směr Jevíčko (po pravé 
straně bude areál vojenské STŠ). Pojedete do kopce „HAMPERK“ kolem garáží po pravé straně 
a cca v půli stoupání je odbočka VPRAVO do rekreačního střediska SRNČÍ. Pojedete stále 
vedlejší cestou mezi poli, až do areálu střediska.  
(GPS: 49°44'14.389"N, 16°40'58.118"E) 
 

POPIS  CESTY od Brna (pokud nepojedete přes Svitavy) 
 
Po vjezdu do Moravské Třebové odbočíte před kruhovým objezdem DOPRAVA a zbytek je 
stejný jako u výše uvedených popisů. 
 

  
 

PŘEJEME  VÁM  ŠŤASTNOU  CESTU ! 


