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Propozice na 
 

Český pohár ve střelbě na kovové siluety (100 m) v roce 2017 
  

 
Pořadatel: CzMSSA 

 

Místo konání: střelnice Ludvíkovice 

 

Ředitel soutěže: Klára Koukalová 

 

Hlavní rozhodčí: Cyprich Luboš 

 

Jury: tříčlenná, členové vylosováni z přítomných střelců 

 

Disciplíny: SBP, FP, SBR, vzduchová pistole (AP), vzduchová puška (AR) 

 

Pravidla střelby: ČP: SBP agregát – pravidla CzMSSA (= pravidla IMSSU platná před 01.01.2013). 

 ČP: FP, SBR, AP, AR a IMSSU SBPU - platná pravidla IMSSU. 

 MČR: pravidla CzMSSA 

 40 + 5 nástřelných ran.  

 

Startovné: € 10,- / SBP, FP, SBR. € 5,- AP, AR. 

 Startovné na MČR € 12,- / SBP, FP, SBR. 

 

Prezentace: 09.00 – 11.00 hod. Poté bude prezentace na daný den uzavřena! 

 

Termíny: 1. kolo  31. března – 02. dubna 2017 

 2. kolo 28. – 30. dubna 2017 

 3. kolo 02. – 04. června 2017 

 4. kolo Počítají se výsledky z ME 2017 v Ludvíkovicích 

 5. kolo 07. – 10. září 2017, MČR SBP, SBR a FP, koná se v rámci závodu GP 

Bohemia 

 6. kolo 29. září – 01. října 2017 

 

Rozstřely: Na MČR při stejném nástřelu bodů  

 FP 5x FP kuře na 50m 

 SBPS 5x SBP kuře na 50m 

 SBPR 5x SBP kuře na 75m 

 SBPP SBP kuře, SBR krůta, SBP kuře, SBR krůta, SBP kuře na 100m 

 SBPU SBR krůta, SBP kuře, SBR krůta, SBP kuře, SBR krůta na 100m 

 SBR 5x SBR beran na 100m 

 Střílí se 5ti ranné položky dle pravidel IMSSU. 

 

Do celkového hodnocení soutěže se započítávají výsledky členů IMSSU/AETSM, kteří jsou zároveň členy 

CzMSSA. 

 

Do závěrečného hodnocení se počítají výsledky dle následujícího klíče: 

Počet kol ČP 100m v daném kalendářním roce / 2, výsledek se zaokrouhluje matematicky. V případě, že 

výsledek dělení je sudý, přičte se 1. 

Pistole + puška 2017: 6/2 = 3. 
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Hodnocení poháru: 

1) součet tří nejlepších výsledků 

2) pokud nerozhodne předchozí pravidlo, rozhoduje vyšší součet beranů 

3) pokud nerozhodne předchozí pravidlo, rozhoduje vyšší součet krůt 

4) pokud nerozhodne předchozí pravidlo, rozhoduje vyšší součet prasat 

 

 V disciplíně Small Bore Pistol Unlimited je možno střílet i dle platných pravidel IMSSU na poloviční 

terče (tj. v této kategorii přibyla jedna disciplína), přičemž do hodnocení agregátu se bude počítat jen 

jeden výsledek disciplín Unlimited, a to ten vyšší. 

 Pohárové výsledky se budou v dané disciplíně vyhlašovat v tom případě, kdy se v průběhu daného roku 

zúčastní nejméně 4 střelci. 

 Do závěrečného hodnocení ČP se počítají výsledky dle klíče uvedeného v propozicích platných pro daný 

rok, a pokud se střelec zúčastní méně než 3 kol ČP, budou se mu počítat dosažené výsledky (tzn. 

z jednoho, potažmo dvou kol) plus 0. 

 

Bezpečnostní pravidla: 

 Střelci jsou povinni dodržovat ustanovení o bezpečnosti dle platných pravidel IMSSU a řád střelnice a 

též jsou povinni uposlechnout pokynů ředitele závodu a funkcionářů závodu. 

 Zbraň uzavřená v přepravním boxu nesmí být nabitá.  

 Pokud je zbraň mimo tento box, musí být "otevřená" - tj. musí být zřejmé, že komora(y) zbraně 

neobsahuje(í) náboj, není nabita a je prázdná (otevřený závěr, sklopená hlaveň). 

 Manipulace se zbraní mimo prostor pro tento účel vyhrazený a mimo střelecké stanoviště je přísně 

zakázána. 

 Palebnou čáru nesmí přesahovat žádná část střelce ani spottera od okamžiku zahájení nabíjení zbraně po 

povelu "Load" až po povel "Range is clear", tím se rozumí přešlap nebo opírání o stůl atd. 

 Je povinností všech osob na palebné čáře a v prostoru za ní ("shooting range point area") nosit přiměřenou 

ochranu zraku a sluchu. Kouření a používání mobilních telefonů v tomto prostoru je zakázáno. 

 Konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv drog je zakázána střelcům i funkcionářům závodu - 

policie ČR je oprávněna ke kontrole dodržování tohoto zákazu. 

 Závodník porušující bezpečnostní pravidla bude diskvalifikován bez náhrady. 


