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Veřejný závod  

ve střelbě na asfaltové terče 
 

 
 
 
 

Kdy:  18. 6. 2022   Prezentace účastníků   7:30 – 8:00  
Nástup a příprava   8:00 – 8:30  
Zahájení první položky  8:30 

 
 

Kde:   Brokovnicová střelnice mysliveckého spolku 
Zborovice – Medlov  

 
Co:  Vysoká věž – 10 terčů  
  Lovecké kolo – 20 terčů  
  Zajíc na průseku – 10 terčů  
 
 
 

Bohaté občerstvení zajištěno.         



Propozice 
 
Název akce: „Veřejný závod ve střelbě na asfaltové terče“ 
Pořadatel: Myslivecký spolek Zborovice – Medlov. 
Zajištění: Členové mysliveckého spolku Zborovice – Medlov. 
Kategorie soutěže: Soutěž jednotlivců. 
Druh soutěže: Veřejná střelecká soutěž. 
Datum konání: 18. 6. 2022 
Místo konání: Brokovnicová střelnice mysliveckého spolku Zborovice – Medlov.  
Startovné:    350,- Kč 
Disciplíny:  Vysoká věž – 10 terčů (5 x dvojstřel). Při vadném terči následuje nový dvojstřel a první 

zásah (chyba) se počítá. Lze zasáhnout oba terče jednou ranou. 
Lovecké kolo – 20 terčů (střílí se dle rozpisu na jednotlivých stanovištích). U dvojstřelů 
bude druhý terč vypuštěn po první ráně. Při vadném terči následuje nový terč/dvojstřel 
a první zásah (chyba) se počítá. 
Zajíc na průseku – 10 terčů (2 x dvojstřel, 1 x jednotlivě, poté výměna stanoviště). Terč 
musí standartně projet celou dráhu. Při vadném terči následuje nový terč/dvojstřel a 
první zásah (chyba) se počítá.  

Kategorie: Muži a ženy (Výsledky kategorie se vyhodnocují při počtu minimálně tří účastníků dané 
kategorie). 
Ředitel soutěže: Miloslav Jurčík 
Hlavní rozhodčí: JUDr. Pavel Boukal 
Podmínky účasti: Vlastní zbrojní průkaz příslušné skupiny společně s průkazem zbraně a doklad o 
pojištění, které budou při prezentaci předloženy. Na vyzvání pořadatele povinnost podrobit se zkoušce 
na alkohol a psychotropní látky. Závodu se může zúčastnit organizační výbor včetně rozhodčích. U 
nezletilých osob a osob nevlastnících zbrojní průkaz musí být doprovod osoby starší 18-ti let dle 
zákona o zbraních a střeleckého řádu ČMMJ. Všichni střelci se účastní na vlastní zodpovědnost a 
zavazují se dodržovat pokyny pořadatelů, rozhodčích a bezpečnostní předpisy.  
Povinnosti střelců: Povinné použití ochrany sluchu a zraku. 
Zbraně a střelivo: Vlastní. Velikost broku nesmí být větší jak 2,4 mm. 
Časový rozvrh:  Prezentace účastníků  7:30 – 8:00  

Nástup a příprava   8:00 – 8:30  
Zahájení první položky  8:30 
Vyhlášení výsledků do 60 minut po posledním výstřelu. 

Způsob soutěžení: Střílí se podle těchto propozic a pokynů rozhodčích. Celkové pořadí se stanovuje 
dle nejvyššího počtu zásahů, přičemž v případě shodného počtu zásahů rozhoduje o horším umístění 
první chyba při loveckém kole, nelze-li takto určit pořadí, tak první chyba při zajíci na průseku, nelze-
li takto určit pořadí, tak první chyba na vysoké věži. Nelze-li ani takto určit pořadí, tak případný 
rozstřel pouze o první, druhé a třetí místo. 
Protesty: Do 10 minut po zveřejnění výsledků do rukou hlavního rozhodčího, s vkladem 500,- Kč. 
V případě úspěšného protestu se vklad vrací. 
Odměny: Věcné ceny dle vlastního výběru (pořadatel garantuje ceny minimálně pro prvních 10 
účastníků dle celkových výsledků). 
Různé: Soutěž je limitována kapacitou střelnice, tj. maximálně 50 účastníků, v případě volné kapacity 
je možné se přihlásit i po zahájení soutěže před ukončením první položky. Střelci nastupují v pořadí, 
v jakém se zapsali při prezenci. 
Občerstvení: Zajištěno na střelnici. 
Parkování: Zajištěno na střelnici. 
 

ORGANIZÁTOR AKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN 
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