
Střelecký klub AVZO Chvalšiny 

DUKELSKÁ BOUŘE 

 

1.října.2022 

  



Střelecký klub 

AVZO  CHVALŠINY 

                               p o ř á d á  

 

STŘELECKOU SOUTĚŽ 

 

                                    

Název soutěže:              Dukelská bouře 

        

Druh soutěže:                       Veřejný závod jednotlivců z  velkorážné pušky, 

                                                Sa-61, samopalů a konverzí na Pi náboj. 

 

Datum:                                  1.10.2022 

 

Místo konání:                       střelnice AVZO Chvalšiny 

Ředitel soutěže:                    ing. Petr Cimbálník 

Hl.rozhodčí:                         Jan Kejř 

Rozhodčí disciplín:              Josef Kočí a comp. 

                                                



 

Disciplíny:                            polohový závod 2x10 ran v leže, stoje 

                                              3+10ran vleže, nástřel samostatný terč, 10ran  

                                               stoje. Vše na 50m. Čas na střelbu 

                                              30min + nezbytný čas na změnu. 

 

 

Účast a přihlášky:               Držitelé ZP nebo pod dozorem držitele ZP 

                                              Přihlášky do 25.9.2022 na  E- mail: 

                                              KejrJan@seznam.cz nebo tel: 724532679 

 

 

Zbraně- kategorie:              A: Velkorážná puška opakovací 

                                              B: Velkorážná puška samonabíjecí 

                                              C: Velkorážná puška na náboj 7,62x39 a 7,62x33 

                                                    klasické provedení bez úprav 

                                              D: Sa-61(Škorpion,Skarabeus) bez úprav 

                                              E: Sa-61 upravený, Evo, Samopaly, konverze a     

                                                   jiné zbraně  na pistolový náboj. Povolen i  

                                                   kolimátor  nebo optický zaměřovač. 

 

                                                                                                 

Náboje:                                min.23 ks vlastní, povolené zákonem pro civilní 

                                              Použití 

mailto:KejrJan@seznam.cz


 

Terče:                                   kategorie D – zelená NLF celá 

                                              kategorie E  - zelená redukovaná NLF 

                                              kategorie A,B,C – zvláštní terče 

 

Časový rozpis:                      do 9,00 h presentace na střelnici 

                                               09,01 - 09,27 h info ku způsobu střelby 

                                               09,27 – 09,28 h dotazy 

                                               09,28 -  09,30 h příprava ku střelbě 

                                               09,30 h palba začíná 

 

Hodnocení:                           dosažené body,rozumí se co se nastřílí. 

                                               Při rovnosti bodů rozhoduje poloha v stoje. 

                                               Dále vyšší počet 10,9,8…..atd. 

 

Ostatní:                                 Na střelnici je 10 stavů,vybavených podložkou. 

                                               Použití pozorovacích dalekohledů, ponosových  

                                               řemenů,rukavic,civilní i vojenská ústroj povole- 

                                               no po celý závod.  

 

Příležitostný příspěvek:      100,- Kč za zbraň 

 

Protesty:                               do 30 minut po skončení závodu s vkladem  

                                               200,- Kč do rukou rozhodčího. 



 

Ocenění:                                závodníci na 1-3 místě v každé kategorii  

                                               vkusný umělecký diplom a dáreček, možná  

                                               zbude i na ostatní.  

 

Zdravotní zabezpečení:       RZP Č.Krumlov 

 

Občerstvení:                         Jako vždycky to nejlepší přímo v prostoru           

                                               střelnice v našem světově proslulém     

                                                občerstvovacím zařízení. 

 

Srdečně zveme všechny střelce a 

střelkyně    

            Pořadatel: AVZO-SK-Chvalšiny 

                                                                                          A mé malé já. 

 

 


