
9Sportovně střelecký klub Hlavňovice 

(www.sskhlavnovice.estranky.cz) 

zve všechny příznivce sportovní střelby na zajímavý závod 

  

Hlavňovická  malorážková 

odstřelovačka 

  

Místo konání:       sportovní střelnice SSK Hlavňovice 

                             střelnice se nachází vlevo od silnice Hlavňovice – Přestanice 

                                  - odbočka bude označena. Parkoviště přímo u střelnice. 

  

Termín konání:    neděle 9.6.2019  od 9.00 hod. 
 -  prezence  od  8.30 hodin 

 

1. Rukojmí  - únosce + nástřel libovolný počet  
- závodník střílí libovolný počet ran na nástřel tj. kříž s kruhem v pravém dolním rohu. Dále po jedné  
ráně do každého terče únosce-rukojmí. To vše v čase 8 minut. Poloha při střelbě -  vleže nebo vsedě. 
 

2. Kolečka  
- 5 ran v čase 5 minut 
- závodník střílí na kolečka různých velikostí dle svého výběru, na každé kolečko lze vystřelit pouze    
jednou, tzn., že v každém kolečku se počítá jen jeden zásah. Poloha při střelbě – vleže nebo vsedě. 
- maximum pro tuto položku (100%) je 130 bodů. 
 

3. Silueta únosce ve tmě 
- 5 ran v čase 5 minut 
  Poloha při střelbě – vleže nebo vsedě. 
 

4. Panák s pistolí 
- 5 ran v čase 5 minut 
  Poloha při střelbě – vleže nebo vsedě. 
 

5. Rukojmí – únosce velký terč  
- 5 ran v čase 5 minut 
  Poloha při střelbě – vstoje s oporou pevné tyče. 
 
Terče k nahlédnutí v příloze. Terče jsou ve formátu A4. 
 
 

Organizační výbor:    ředitel:     Stanislav  Valdman      

                                rozhodčí:     Jiří  Troják, Ondřej Klíma 

   hospodář:      Jiří Mautner 

   

Hodnocení:               podle pravidel sportovní střelby 

  



Protesty:                   dle PSS a vkladem 100,- Kč do rukou ředitele 

  

 

Podmínky účasti:      soutěž volná 

střelba pod dohledem dle zákona o zbraních je 

povolena 

                                    

Startovné:                 130 Kč,-  splatné při prezenci 

  

Technické ustanovení: Střelnice je vybavena držáky na dalekohledy a 

 stolky.  

 Kontrola zásahů povolena. 

  Opora předpažbí nebo hlaviště pažby je možná.
   

                                      

Ceny:                        hodnotné věcné ceny dle pořadí a počtu startujících    

                               +  poháry za  1. až 3. místo  

  

Upozornění:           pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto propozic,  

                               případné změny budou vyhlášeny při zahájení 
 

 Občerstvení:              občerstvení na střelnici je zajištěno 


