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MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY  

V BRANNÉM VÍCEBOJI MLÁDEŽE - 
MEMORIAL BERNARDA NECHVILY  

XXII. ročník 
 

 

 
                                                     

 
 

 
 

konaný ve dnech  2. – 3. října 2015 
v  rekrea čním st ředisku Prudká 

 
 
 
 



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Pořadatel soutěže 
 

SVAZ BRANNĚ - TECHNICKÝCH SPORTŮ 
 ČESKÉ REPUBLIKY 

 
Organizátor soutěže 

ZO SBTS SVATOSLAV   
 

Termín konání 
 

2. – 3. října 2015 
 

Místo konání 
 

REKREAČNÍ STŘEDISKO PRUDKÁ – DOUBRAVNÍK 
 

 
Vítězná družstva  XXI.ro čníku MM ČR 2014. 

 

Kategorie „A“ 
Mor. Třebová  2 
 

 
Škrabalová Kristýna 

 
Přidalová Michala 

 
Knápková Veronika 

Kategorie „B“ 
Parchovany  SK 
 

 
 Popaďák Denis 

 
Popaďák Tomáš 

 
 Vaňová Stanislava 

Kategorie „C“ 
Svitavy  1 
 

 
Malý Michal  

 
Baráková Tereza 

 
  Berger Marek 

Kategorie „D“ 
Úľany nad  
Žitavou  SK  

 
Ostrožlík Marek  

 
Ostrožlík Martin 

 
     Ostrožlíková  
        Barbora  

 

Střelba: 
 

          1. Gruncl Stanislav 49         2. Baráková Tereza  49      3. Suchomel Vojtěch 48 
                            Křenov                                             Svitavy 1                                   Svatoslav                          
  

 
SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU 

 

 
Ředitel soutěže :    FRIČ Vladimír JUDr., tajemník SBTS ČR                      
 
Předseda :        ROTH Radek,  předseda ZO Svatoslav 
 
Tajemník  :              MICHALÍK Radim, místopředseda ZO Svatoslav 
 
Hlavní rozhodčí :    KOHOUTEK Jan, člen ZO Svatoslav   
          
 



 
SLOŽENÍ SOUTĚŽNÍHO VÝBORU 

 
Ředitel soutěže :                 Frič Vladimír JUDr. 
 
Hlavní rozhodčí :                 Kohoutek Jan  
 
Předseda hodnotící komise:     Hynšt Dalibor Ing. 

 
 
 

USTANOVENÍ O DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH 
 

 
 Start a cíl :  Michalík Petr, člen ZO Svatoslav 
    
 
Velitel střelnice: Michalík Radim, místopředseda ZO Svatoslav                                                                                                                 
                                  Radek Roth, člen ZO Svatoslav 
 
Granát dálka:            Michalík Pavel, člen ZO Svatoslav  

Müller Tomáš, člen ZO Svatoslav  
                                 Řepa David, člen ZO Svatoslav 
                                   
Granát cíl:   Prokešová Nikola, člen ZO Svatoslav  
                                  Vildomcová Lucie, člen ZO Svatoslav 
 
Topografie :  Michalík Ladislav, člen ZO Svatoslav 
                                   
 
Překážka č. 1.: Uher Jiří, člen ZO Svatoslav 
 
Překážka č. 2.: Vildomec jiří, člen ZO Svatoslav 
 
Překážka č. 3.:          Balabán Pavel, člen ZO Svatoslav 
 
Zdravotní příprava :  Prokešová Hanka, člen ZO Svatoslav 
   Prokešová Radka, člen ZO Svatoslav  
  
Otáčka u papírny:     Chovan Martin člen ZO Svatoslav 
 
Hodnotící komise:     Hynšt Dalibor Ing., člen ZO Svatoslav 
                                  Šebková Máša, člen ZO Svatoslav 
                                  Roth Radek, člen ZO Svatoslav         
                      
 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Soutěží se podle: 
„PRAVIDEL A POSTUP Ů PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ BRANNÉHO VÍCEBOJE DRUŽSTEV 
MLÁDEŽE SBTS  ČR“.  
  Mířená st řelba na p řesnost se st řílí podle „PRAVIDEL A POSTUP Ů PŘI PŘÍPRAVĚ A HOD-
NOCENÍ STŘELECKÉHO VÍCEBOJE ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ SBTS ČR“ 

 
 
 
 



 
Věkové kategorie: 

 
 

A. do    12 let    2003 a mladší 
B. 13 – 16 let    2002 -  1999 
C. 17 – 21 let    1998 -  1994 
D. 22 – 26 let    1993 -  1989  
 
Kategorie A je bez rozdílu pohlaví, kategorie B, C, D musí být smíšená !! 
 

Družstvo se za řazuje do kategorie podle nejstaršího závodníka. Tzv . ostaršení družstva je povo-
leno. Jednotlivci se za řazují vždy do kategorie dle roku narození. 

 
 

VÝČET SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN : 
 
 

 
1) Mířená st řelba na p řesnost vzduchová puška otev řená mířidla  3 + 5 ran. 
!!!  POZOR:  Povoleny jsou pouze vzduchové pušky dl e 17.3. Kategorie zbraní : standard  

(zbraně bez úprav, dioptr povolen, není povolen víceranný zásobník )    
- terče 8 x 5,5  (5 terčů a 1 nást řelný pro jednoho závodníka na levé stran ě označený 

písmenem „N“) = skladové číslo 160-P 
 

- poloha závodníka  
• VzPu vleže  - bez opory 

 
- čas na st řelbu  2 + 5 minut 
- vzdálenost k ter čům  10 m 
Hodnocení: 
- bodová  hodnota zasažených kruh ů ( max. 50 bod ů - družstvo – max. 150 bod ů) 
- do každého sout ěžního ter če závodník st řílí 1 ránu. P ři větším po čtu zásah ů v jed-

nom ter či se ode čítá(jí) nejvyšší zásah(y). 
 

Poznámka  - není povoleno ! 
- používání dalekohled ů ke kontrole zásah ů a korekce dle pokyn ů trenéra  
- používání st řeleckých kabát ů a dalších podp ůrných pom ůcek 

 
2. Běh terénem . 
     Běží se beze zbran ě, družstvo startuje jako celek najednou. V cíli se měří čas po dob ěhnu-
tí posledního člena družstva. P říchod družstva na p řípravnou čáru p řed startem 5 minut p řed 
odstartováním. V p řípadě pozdního p říchodu na start se po čítá určený startovní čas. Délka 
tratě pro všechny kategorie je cca 2 200 m.  
Hodnocení: 
 Družstvo, které má nejnižší čistý b ěžecký čas dané kategorie získává 100 bod ů. Ostat-
ním družstv ům se za každých ukon čených 10 sec. ztráty na nejlepší čas ve své kategorii 
odečte 1 bod. Pokud se družstvo nebo n ěkterý jeho člen vzdálí více, než 10 m od trat ě bude 
penalizováno p řičtením 2 minut. P ři opakovaném porušení bude družstvo diskvalifikován o. 
 
3. Akční st řelba v pr ůběhu závodu p ři zátěži čas na st řelbu se zapo čítává do b ěžeckého času, 
zbraň vzduchová puška otev řená mířidla. 
 !!!  POZOR:  Povoleny jsou pouze vzduchové pušky d le 17.3.    Kategorie zbraní : standard           
( zbraně bez úprav, dioptr povolen, není povolen víceranný zásobník). Viz „Pravidla a postupy p ři 
přípravě a hodnocení  branného víceboje mládeže“ (platí od 1. ledna 2015)           
 



a) na sklopné ter če 
 

- pro st řelce 5 ter číků o průměru 50 mm 
- hodnota sest řeleného ter číku = 10 bod ů 
- disciplínu st řílí každý závodník družstva samostatn ě  
- vzdálenost 10 m 
- VzPu poloha vleže bez opory 
- 5 střel 
 
Hodnocení: 
 
- bodová  hodnota 10 bod ů (závodník  max. 50 bod ů - družstvo  max. 150 bod ů) 
 
Poznámka  - není povoleno ! 
 
- používání dalekohled ů ke kontrole zásah ů a korekce dle pokyn ů trenéra  
- používání st řeleckých kabát ů a dalších podp ůrných pom ůcek 

 
4. Překonávání p řekážek: 

- přeskok p řes příkop 2,0m široký – hodnocení 10 bod ů  
- překonání kovové bariery 2 m vysoké-hodnocení 10 bod ů 
- překonání lávky 4 m dlouhé ší řka 30 cm-hodnocení 10 bod ů   

Jednotlivec m ůže získat 10 bod ů družstvo celkem 30 bod ů. Při nespln ění úkolu na n ěkteré p řekážce na první 
pokus  je nutné opakovat ješt ě  2x, pokud se to nepoda ří jedním ze t ří pokus ů je závodník hodnocen 0 body za 
nespln ěnou p řekážku. 
5. Hod granátem 350 g -kriketový mí ček na cíl  – 1 pokus pro jednoho závodníka : 

- kategorie A 15 m – kriketový mí ček 
- kategorie B 20 m 
- kategorie C a D 25 m 

Cílová plocha – kruhy 5m /5 bod ů, 10m/3 body, 15m/1 bod – družstvo m ůže získat maximáln ě 15 bo-
dů. 

6. Hod granátem 350 g dálka – 1 pokus pro jednoho zá vodníka : 
- kategorie A limit 18 m – kriketový mí ček 
- kategorie B limit 21 m 
- kategorie C limit 25 m 
- kategorie D limit 30 m 
10 bodů za spln ěný limit, za každý ukon čený metr nad limit se p řipočítává 1 bod – za každý ukon čený 
metr pod stanovený limit se odpo čítává 1 bod z celkového hodnocení.Hod mimo výse č: 0 bod ů! 

7. Topografie - ur čení lomeného azimutu (3 azimuty a vzdálenosti mezi nimi- maximální vzdá lenost mezi azimuty 
20m). Cílový kruh1m/50bod ů, 3m/30 bod ů, 5m/20 bod ů, 7m/10 bod ů, více metr ů než 7m 0 bod ů. Používat se m ůže 
pouze mechanická buzola nebo kompas, digitální nejs ou povoleny! 
                     
8. Poskytnutí první pomoci: 
    Ošetření zlomeniny lýtkové nebo klí ční kosti pomocí improvizovaných dlah nebo jinou p řípustnou metodou a 
přenos zran ěného na vzdálenost 30m. Hodnocení: bezchybné ošet ření/15 bod ů – bezchybný  p řenos na vzdále-
nost 30 m /15 bod ů – celkem je možno získat 30 bod ů. 
 

 
ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ 

 
PODMÍNKY ÚČASTI 

 
Soutěže se zúčastní tříčlenná družstva. Kategorie A je bez rozdílu pohlaví, kategorie B, C, D jsou smíšená  
dva chlapci jedna dívka, nebo dvě dívky a jeden chlapec. Předpokládáme, že každá základní organizace, která 
pracuje s mládeží zabezpečí účast nejméně  jednoho družstva, nejvíce však čtyři družstva. Účast je omezena uby-
tovací kapacitou . 
 
Přihlášky 
Podmínkou ú časti v mistrovství republiky je zaslání p řiložené soupisky družstev  ( závazné p řihlášky)  a to 
nejpozd ěji do 27. zá ří 2015. 
Přihlášku zašlete na adresu : Roth Radek Svatoslav 173,  666 01 TIŠNOV,  
                                                   nebo E-mailem : RadekRoth@seznam.cz   

 
DOPRAVA  
Vlastním plně obsazeným vozidlem (nejméně 4 osoby)  do místa určení – Doubravník - Prudká „Rekreační stře-
disko ČD Prudká u řeky Svratky“ poblíž městečka Doubravník. Cestovné bude řidiči hrazeno 3 ,- Kč za 1 kilometr. 
 
 



          PODMÍNKY PREZENCE 
Prezence proběhne dne 2.10.2015 na RS ČD Prudká viz přiložená mapka od 17,30 hodin do 19,30 hodin . Při 
prezenci předloží vedoucí výprav soupisku družstva potvrzenou vysílající organizací a platné členské průkazy 
SBTS ČR. Příjezd podle přiložené mapky a itineráře. 

 
          STARTOVNÍ ČÍSLA  

Startovních čísla budou družstvům přidělena tak, aby družstva z jedné ZO nestřílela hned za sebou, ale byly mezi 
nimi rozestupy nejméně ob družstvo. (čas pro doplnění CO2 a střeliva). 
 
PROTESTY 
Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu písemně s vkladem 300 ,- Kč do 20 minut po zve řejnění (vyv ěšení) 
výsledk ů. 
 
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ 
Zajištěno péčí pořadatele soutěže zdravotní sestrou paní Marii Šebkovou a poliklinikou  v Tišnově. 
 
POJIŠTĚNÍ 
Všichni účastníci soutěže jsou pojištěni hromadnou pojistkou uzavřenou SBTS ČR. 
 
PŘÍSPĚVEK NA STRAVU 
Každý účastník soutěže (soutěžící i doprovod) uhradí příspěvek na stravu ve výši 150,-- K č (osoba). 
Příspěvek účastníků na stravu odevzdá vedoucí družstva za celé družstvo při prezenci.   
 
ÚSTROJ A VYBAVENÍ 
Na střelbu jsou povinné st řelecké brýle!!!!!   Výstroj a výzbroj je věcí vysílající organizace a závodníka. 
 
CENY, TITULY 
Nejlepší družstva získávají titul mistra České republiky v branném víceboji mládeže pro rok 2015. První tři  
družstva a jednotlivci v jednotlivých kategoriích obdrží diplomy, medaile věnované  SBTS ČR. Diplomy a ceny  
získají i první tři jednotlivci v mířené střelbě 3+ 5 ran na terč 8x5,5. 

 
INFORMACE 
Roth Radek, Svatoslav 173, 66601 Tišnov., Mobil: 724 078 702. 

 
ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 

2.10.2015 
17.30 -  19.30 hodin příjezd na rekreační středisko Prudká, prezentace a ubytování 
19.30 – 20.00 hodin večeře   
20.00 – 21.00 hodin porada vedoucích výprav a vedení SBTS ČR. 
22.00 – 06.30 hodin noční klid 
 
3.10.2015 
06.30 – 07.30 hodin snídaně  
08.00 – 13,00 hodin zahájení a průběh soutěže 
13,00 – 14.00 hodin oběd 
14.00 – 15.00 hodin vyhlášení výsledků a odjezd domů  
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit  ustanoveními  těchto propozic. 
2. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy při zacházení  se  zbraní při střelbě a další 

manipulaci - dbát pokynů pořadatele. 
3. Vedoucí družstev a trenéři se v průběhu závodu nesmí pohybovat po trati a nesmí poskytovat pomoc družstvu 

při plnění soutěžních disciplín – v případě prokázané pomoci bude družstvo diskvalifikováno. 
4. Družstvo se nesmí vzdálit od vyznačené trati víc jak 10 metrů, po projití cílem, odevzdání startovních průkazů 

a čísel, nesmí až do ukončení  celé soutěže vstoupit na trať. 
5. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu těchto propozic z důvodů nepředvídatelných okolností a pokud 

to bude nutné pro zdárný a hladký průběh závodu. 
           6.   Povoleny jsou pouze vzduchové pušky dle 17.3. Ka tegorie zbraní : standard ( zbran ě bez úprav,                 
          dioptr povolen, není povolen víceranný zá sobník ) Viz „Pravidla a postupy p ři příprav ě a hodnocení  
         branného víceboje mládeže“ (platí od 1. le dna 2015).               
 
                       Propozice byly schváleny P ředsednictvem Rady SBTS ČR dne 7. září 2015. 

 
  

                    JUDr. Vladimír Fri č v.r.                                              Jan Kohoutek v.r. 
                                  ředitel soutěže                                                                            hlavní rozhodčí 
 



ITINERÁŘ 
 
 
 
 

 
Příjezd po dálnici od Prahy: Výjezd z dálnice na Velk ou Bíteš ( Exit 162) po výjezdu z dálnice 
doleva dol ů do města, ve m ěstě přímo, sm ěr Tišnov, v Tišnov ě na kruhovém objezdu doleva 
směr Štěpánovice p řes Předklášte ří, po projetí pod železni čním viaduktem rovnou na Št ěpá-
novice po pr ůjezdu dále p řes Bora č do Doubravníka. V Doubravníku na konci nám ěstíčka  
doprava sm ěr Běleč, po  2 km p řed vjezdem do lesa se dáte doprava sm ěr rekrea ční st ředis-
ko ČD Prudká ozna čeno cedulí. 
 
Příjezd po dálnici od Brna : 
Výjezd z dálnice ( Exit 162) na Velkou Bíteš doprav a dolů do města, ve m ěstě přímo, sm ěr 
Tišnov, v Tišnov ě na kruhovém objezdu doleva sm ěr Štěpánovice p řes Předklášte ří, po pro-
jetí pod železni čním viaduktem rovnou na Št ěpánovice po pr ůjezdu dále p řes Bora č do 
Doubravníka. V Doubravníku  na konci nám ěstíčka  doprava sm ěr Běleč, po  2 km p řed vjez-
dem do lesa se dáte do prava sm ěr rekrea ční st ředisko ČD Prudká ozna čeno cedulí. 
 
Příjezd po silnici Svitavy – Brno: 
Po průjezdu Lip ůvkou asi po 3 km odbo čit do Ku řimi po pr ůjezdu Ku řimí na k řižovatce tvaru 
T odbo čit do prava sm ěr Tišnov.Pr ůjezd Čebín, Hrad čany pokra čovat p řes kruhový objezd 
rovn ě na Předklášte ří, Štěpánovice, Bora č, Doubravník. V Doubravníku na konci nám ěstíčka  
doprava sm ěr Běleč, po  2 km p řed vjezdem do lesa se dáte doprava sm ěr rekrea ční st ředis-
ko ČD Prudká ozna čeno cedulí. 
  

 

 

Upozor ňuji, že údaje na p řihláškách jsou nutné, aby mohly být 
zpracovány na po čítači již p řed samotným závodem (organizace si 
je nevymyslela pro svoji pot ěchu)!!!!!!!! 

Děkuji   Roth Radek 

 

 

 

 
Neprošlo jazykovou úpravou. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Upravená p řihláška na XXII.ro čník MMČR SBTS  v branném víceboji mládeže 
konaném ve dnech 2. – 3. října 2015.  

 
 

ZO SBTS ČR v ……………………………………… na tento přebor závazně  
 
 

přihlásila: ………… družstva kategorie „ A – B – C - D:ve složení:  
 
 
 

Ka-
te-
go-
rie 

Poř. 
číslo 

Příjmení a jméno Datum narození 
 

Adresa včetně PSČ 

A 

1.    

2.    

3.    

B 

4.    

5.    

6.    

C 

7.    

8.    

9.    

D 

10.    

11.    

12.    
 
 
 Jméno vedoucího výpravy: …………………………………………………… 
 
 
 Telefonní kontakt na vedoucího výpravy :…………………………………… 
 
 
         Odevzdat p ři prezenci !!!!!!!     
 
 

Razítko ZO a podpis předsedy: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Přihláška na XXII.ro čník MMČR SBTS  v branném víceboji mládeže 
konaném ve dnech 2. – 3. října 2015. 

 
ZO SBTS ČR v ……………………………………… na tento přebor závazně  

 
 

přihlašuje:………… družstva kategorie „ A – B – C - D :ve složení:  
 

Počet osob doprovodu:  � 
 

Ka-
te-
go-
rie 

Poř. 
číslo 

Příjmení a jméno Datum narození Adresa včetně PSČ 

A 

1.    

2.    

3.    

B 

4.    

5.    

6.    

C 

7.    

8.    

9.    

D 

10.    

11.    

12.    
 

 
 

Počet osob doprovodu: 
 
 
Jméno a příjmení vedoucího výpravy:…………………………………………. 
 
 
 
Telefonní kontakt na vedoucího výpravy :…………………………………… 
 
 
 
 
Datum odeslání :……………………                                    Odeslat do 27. zá ří 2015 !!!   
 
 

 
Razítko a podpis předsedy ZO: 

 
 
 
 
 



 
Doprovodné osoby -  p řihláška. 

 
( vedoucí výprav,řidiči,doprovod) 

 
 
 

P.č. Příjmení a jméno Datum narození P řesná adresa + PS Č 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

          
 

Odeslat do 27. zá ří 2015  spole čně s přihláškou závodník ů !!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
podpis předsedy ZO:        razítko ZO: 
 


