
 

 

 

 

 

 

pořádá soutěž 

ve střelbě z perkusních zbraní 
Místo konání: střelnice Vrahovice, Karolíny Světlé 8, Prostějov-Vrahovice (49°28'53,49"N,  
17°9'15,87"E) 
Datum konání: 7. října 2017 
Prezentace: 8.00- 9.00 
Plánované zahájení: 9.00 
Účast: otevřený závod, osoby bez ZP mohou střílet pod dohledem zkušeného střelce  
Doklady: zbrojní průkaz (občanský průkaz), průkaz zbraně 

Příležitostný členský příspěvek: 250 Kč 
Kategorie: perkusní revolver, perkusní pistole, perkusní puška, perkusní derrigner, 
křesadlová puška, perkusní zadovka atd. Disciplína se bude střílet, pokud se sejde alespoň 5 
střelců. 
 
Požadavky na zbraně a výstroj: křesadlové a perkusní pistole a pušky, perkusní revolvery a 
derringery. Mířidla originální, mechanická. Pozorovací dalekohledy jsou povoleny, nabíjecí 
stolky budou k dispozici. Dobové oblečení a doplňky jsou vítány. 
 
Zakázané vybavení: maskáče, moderní střelecké kabáty, moderní střelecké brýle. 
 
Průběh soutěže: střelec střílí 13 ran vstoje v čase 30 minut na mezinárodní pistolový terč 
50/20. Vzdálenosti střelby: pušky- 50m, pistole a revolvery- 25m. Derringer 15m. Je povolený 
libovolný střelecký styl- krátké zbraně možno držet v obouruč. 
 
Hodnocení: dle běžných pravidel MLAIC– hodnotí se 10 nejlepších ran, v případě shodnosti 
výsledků rozhoduje počet desítek atd.  
Protesty do 30 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 300 Kč. 
 



 
Ceny: diplom, medaile a malá věcná cena pro střelce na 1.-3. v každé kategorii 
 
Speciální ceny:  střelci, kteří se zúčastnili alespoň dvou závodů ve střelbě z perkusních zbraní 
budou zařazeni do slosování o věcné ceny. Nutnou podmínkou je přítomnost střelce při 
losování. Hlavní cenou bude perkusní puška.  
 
Občerstvení: možno zakoupit v bufetu na střelnici (klobása, pito, kafe, nealko) 
 
Bezpečnost: účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobenou 
škodu na majetku a újmu na zdraví. Jsou povinni dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení 
se zbraní, seznámit se s provozním řádem střelnice (potvrdí podpisem do knihy střelců při 
registraci) a řídit se pokyny organizátorů.  
Platí přísný zákaz manipulace se zbraněmi mimo střelecké stanoviště, pohyb po střelnici jen s 
nenabitou zbraní. 
Na střelnici platí zákaz požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek. 
Kouření je povoleno ve vyhrazeném prostoru před budovou střelnice. 
Ochrana sluchu a zraku povinná. 
Za dodržování bezpečnostních zásad v případě nedržitelů ZP odpovídá majitel zbraně ze 
které bude stříleno. 
Nedodržování bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním ze střelnice, popř. 
diskvalifikací. 
 

Změna podmínek střelby vyhrazena. 
 

Za KVH Prostějov se na Vás těší: 
 

František Dolák, ředitel závodu 
Jan Koleňák, hlavní rozhodčí 
Michal Jurda, rozhodčí a IT support 


