
PROPOZICE 

  střelecké soutěže 

LETNÍ  PRACHATICKÉ  MANÉVRY 

Druh soutěže: Soutěž jednotlivců ve střelbě z velkorážné pušky, malorážky 

a velko i malorážné pistole nebo revolveru. 

Pořadatel: SSAŠ – střelnice Prachatice, z.s. 

Datum konání: Sobota 6. srpna 2022  od 9:00 hodin. 

Místo konání:  

Organizační výbor: 

Nová střelnice v Prachaticích, Krumlovská 1400. 

(nad sběrným dvorem) 

GPS : N 48°59.821' , E 14°1.011'  

      ředitel soutěže: Karel Talafous 

      hospodář soutěže: Jiří Kratochvíl 

      hlavní rozhodčí: Zdeněk Gaťák 

      sbor rozhodčích: deleguje SSAŠ 

Zdravotní zabezpečení:  ZS Prachatice 

Startovné: 200 Kč za první disciplínu, 100 Kč za každou další 

Časový rozvrh: od 8:00 hod prezentace 

8:45 hod zahájení závodu 

Technické podmínky: O zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje pořadatel !! 

Řemeny pouze ponosové, bez jakýchkoliv dalších úprav. 

Střelecké řemeny, kabáty, rukavice apod. nejsou povoleny. 

Pozorovací dalekohledy jsou povoleny. 

Čas na střelbu: 30minut. 

Podmínky účasti: Platný ZP a průkaz zbraně. 

Protesty: Do 20min po zveřejnění výsledků s vkladem 500 Kč písemně 

hlavnímu rozhodčímu. 

Hodnocení: První tři v každé disciplíně obdrží medaili a věcnou cenu 

Přihlášky: na místě v den závodu. 

 

 

 

 

DISCIPLÍNY : 

1) Velkorážná puška opakovací od 6mm, zavedená do r. 1960 

8+5 ran v leže na malou zelenou figurku, 10ran vstoje na reduk. zelenou figuru 

3 nejhorší rány na 1. terči se škrtají. 

2) Velkorážná puška samonabíjecí ráže 6-8mm, zavedená do r. 1960, a jejich repliky 

8+5 ran v leže na malou zelenou figurku, 10ran vstoje na reduk. zelenou figuru  

3 nejhorší rány na 1. terči se škrtají. 

3) Puška samonabíjecí, zavedená po r. 1960, na náboj se středovým zápalem  

8+5 ran v leže na malou zelenou figurku, 10ran vstoje na reduk. zelenou figuru 

3 nejhorší rány na 1. terči se škrtají. 

 



4) Velkorážná puška samonabíjecí na náboj 7,62x39 a 0.30 Carbine (7,62x33) 

8+5 ran v leže na malou zelenou figurku, 10ran vstoje na reduk. zelenou figuru 

3 nejhorší rány na 1. terči se škrtají. 

5) Malá odstřelovačka – speciál SSAŠ. 

Libovolný nástřel + 40 ran do soutěže na 50m, terče dle výběru pořadatele. 

6) Malorážná puška – lovecká disciplína 

13+10 ran vstoje na 2 terče bizona, 3 nejhorší rány na 1. terči se škrtají, mířidla 

bez omezení zvětšení. 

7) Velkorážná pistole nebo revolver – mířenka 

 13+10 ran na 25m, 3 nejhorší rány na 1. terči se škrtají. 

 Terče: 2x pistolový střed, platí pouze zásahy v černém. 

8) Malorážná pistole nebo revolver – mířenka 

 13+10 ran na 25m, 3 nejhorší rány na 1. terči se škrtají. 

 Terče: 2x pistolový střed, platí pouze zásahy v černém. 

Občerstvení zajištěno ! 

Karel Talafous, ředitel soutěže 


