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Základní ustanovení 
 

Název soutěže: Mistrovství ČR ve střelbě družstev laserovou puškou, 7. ročník 
 

Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel :            Svaz branně-technických sportů České republiky 
Organizátor :        ZO SBTS Alfa Svitavy 
Termín konání :   7. března 2015 
Místo konání :     ZŠ Felberova, Svitavy 
 

Složení organizačního výboru 
 

Ředitel soutěže :      JUDr. Vladimír Frič 
Hlavní rozhodčí :    Miroslav Pařízek 
Tajemník soutěže :  Jindřich Mařák 

 
Složení soutěžního výboru 

 
Ředitel soutěže , předseda soutěžního výboru :           JUDr. Vladimír Frič 
Hlavní rozhodčí místopředseda soutěžního výboru :   Miroslav Pařízek 
Předseda hodnotící komise :                                         Ing. Jaroslav Mauer 

 
Technická ustanovení 

 
Soutěž se vypisuje pro : 
 
1. Laserovou pušku STANDARD otevřená mířidla 
 
2. Pro věkové kategorie: 
    
    A: do 12-ti let 2003 a mladší 
    B: 13-16 let    2002 - 1999 
    C: 17-21 let    1998 – 1994 
    D: 22-26 let    1993 – 1989 
 

Družstvo se zařazuje do kategorie podle nejstaršího závodníka. 
 

3. Nepoužívá se rozdělení a vyhodnocování podle pohlaví závodníka. 
 
4. Družstva mohou být složená ze závodníků více ZO SBTS ČR 
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5. Terče 
 
    Pro kategorii A:  5 rozsvěcujících se cílů o průměru 3,5cm – celé družstvo poloha v leže 
    Pro kategorii B , C , D : 5 rozsvěcujících se cílů o průměru 3,5 cm pro stoj , klek   
                                           5 rozsvěcujících se cílů redukovaných o průměru 1,1 cm pro leh 
    Vzdálenost terče od země : - při poloze v leže   0,2m +    0,2m 
                - při poloze v kleče 0,7m + - 0,2m 
                 -při poloze v stoje 1,5m  + - 0,2m  
                                                              
  
6. Používání střeleckých pomůcek – jakékoliv střelecké pomůcky jsou zakázány. 
 
7. Poruchy zbraní se řídí dle článku 6.4.1. až 6.4.4. všeobecná pravidla sportovní střelecké         
činnosti SBTS ČR, řady B základních dokumentů pro zájmové a sportovní činnosti SBTS 
ČR platných od 1.července 2002 .                                   

 
8. Měření času se provádí digitální časomírou  (zapůjčí ZO SBTS Železný Brod). 
 
9. Přítomnost vedoucího na střelnici - vedoucí výpravy smí být v době, kdy závodníci jeho   

výpravy soutěží, přítomen na střelnici a to na místě, které mu určí příslušný rozhodčí. 
Během své přítomnosti musí zachovávat absolutní klid a nesmí provádět jakoukoli činnost, 
pokud k ní nebyl vyzván příslušným rozhodčím. 
Poruší-li toto nařízení, může být rozhodčím vykázán ze střelnice. 

 
10. Provedení disciplíny – střelba družstva laserovou puškou na vzdálenost 10m pro kategorii 

A - vše v poloze leh. 
B, C, D - ve stoje, v kleče, v leže. 
Každé družstvo startuje čtyřikrát , nejhorší výsledek se nezapočítává. 
Tříčlenné družstvo nastoupí na startovací čáru vzdálenou od palebné čáry 2 m 
Laserové pušky jsou nenatažené, připravené u palebné čáry. 
Po povelu rozhodčího  ( Připraven?   Pozor! )  zazní zvukový signál a první závodník 
startuje. 

      Kategorie A - první závodník zaujme polohu v lehu, po rozsvícení pěti cílů vybíhá druhý   
závodník, který zaujme stejnou polohu a po pěti rozsvícených cílech vybíhá třetí 
závodník, zaujímá opět polohu leh, rozsvěcuje pět cílů a ukončuje čas stisknutím tlačítka. 

      Kategorie B, C, D -  první závodník začíná ve stoje,  po rozsvícení pěti cílů vybíhá další 
závodník  pro střelbu v kleku a po pěti rozsvícených cílech vybíhá závodník pro střelbu 
v leže , rozsvěcí 5 cílů a ukončuje čas stisknutím tlačítka 
Pro všechny kategorie platí, že prstem, kterým ovládáme závěr, mačkáme i spoušť.   
První porušení pravidla se trestá napomenutím, dalším porušením končí položka nulovým 
bodovým hodnocením. 

       Dosáhne-li družstvo čas 300 sekund, rozhodčí střelbu ukončí a do hodnocení se zapíše  
       nula. 
 
11. Hodnocení – výsledek  (300 bodů ) mínus čas (v sekundách) 
      Výsledek soutěže – ze čtyř provedených položek se počítají tři nejlepší. 
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Organizační ustanovení 

 
Soutěž je koncipována jako soutěž družstev. 

 
1. Podmínky účasti : Soutěže se může zúčastnit celkem 12 závodníků z každé ZO SBTS ČR  

rozdělených do tříčlenných družstev. Rozložení družstev do věkových kategorií je na vůli 
vysílající organizace. 

 
2. Přihlášky: Písemné přihlášky zašlete do 1.3.2015 na adresu 

 Jindřich Mařák,Koclířov 172 , 569 11  Koclířov,  tel.  777 643 607, 
 mailem jindrichmarak@email.cz, 
Seznam musí obsahovat: Jméno a příjmení, adresu, rok narození a to do soupisu složení 
družstev ( důležité pro prezenční listinu). 
Na jedno družstvo nejlépe jeden vedoucí jako doprovod . 
Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel! 

 
3. Prezence bude na místě konání závodů dle řádně vyplněných soupisek. 
 
4. Losování – z důvodu hladkého průběhu závodu jsou čísla přidělována. 
 
                                                           
 
5. Protesty - podávají se písemně ihned po provedení střelby spolu s vkladem 500,-- Kč. 

Protest podává vedoucí družstva nebo kapitán družstva, není-li vedoucí. V případě, že bude 
protest uznán oprávněným, bude vklad vrácen protestujícímu. Nebude-li uznán 
oprávněným, propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

 
6. Zdravotní zabezpečení – zajištěno péčí organizátora 
 
7. Doprava  - účastníkům se hradí doprava do místa konání a zpět v prokázané výši při použití 

veřejných prostředků, za předpokladu využití možných slev. Při použití osobního 
automobilu ve výši 3,-- Kč /1 km. Při použití mikrobusů, či jiných více kapacitních vozidel 
rozhodne o výši náhrady na místě ředitel soutěže. 

 
8. Stravování - příspěvek na stravu  70,--  Kč na závodníka a doprovod. 
    Možno dokoupit občerstvení v omezeném množství. 
 
9. Pojištění - zajištěno a hrazeno pořadatelem. 
 

10. Zbraně - vlastní, nebo je možná zápůjčka. 
 

11. Podávání informací  - Jindřich Mařák, tel. 777 643 607 
 

12. Ostatní -  každá ZO může se závodníky poslat i doprovod,  je však třeba do seznamu uvést 
zda bude chtít stravu nebo ne. 
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Organizační výbor má právo využít vedoucí, kteří přijedou se závodníky, jako rozhodčí, 
nebo pomocníky. Výbor má i právo určit, jakou funkci bude pracovník vykonávat. Tato 
funkce není honorována. 
Organizátor si vyhrazuje, v případě malého zájmu, právo přizvat do soutěže i větší počet 
závodníků, než bylo uvedeno. A to z organizací, u kterých zájem o soutěž je. Výběr je na 
vůli organizátora. Vedoucí výpravy je povinen oznámit organizátorovi změny na přihlášce 
při prezenci. 

 
Rámcový program 

 
8.00 – 9.30      příjezd, prezence 
9.30              nástup a zahájení závodu , rozprava a organizační ustanovení 
10.00 – 12.30  průběh soutěže 
12.30 – 13.30  oběd 
13.30 – 16.30  průběh soutěže 
16.30 – 17.30  vyhlášení výsledků, ukončení soutěže 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit těmito propozicemi. 
2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod při nízkém počtu přihlášených  účastníků. Tuto 

okolnost se zavazuje oznámit nejpozději do 6.3.2015 na kontakt, který uvede vysílající 
organizace na své přihlášce. 

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

 
4. Ocenění  – diplom + medaile 

 
 

Popis cesty 
 

Místo konání jsou: Svitavy, Základní škola Felberova, ulice Felberova 2. 
Přístup k tělocvičnám je vlevo vedle hlavního vchodu školy. 
Možno k nahlédnutí na internetu MAPY.cz   GPS 49°44'48.3"N, 16°28'26.594"E  
 
 

 
Schváleno předsednictvem Rady SBTS ČR dne 12. února 2015 

 
Pan Miroslav Pařízek v.r.                                   JUDr. Vladimír Frič v.r. 

  hlavní rozhodčí                                                   ředitel soutěže 


