
 

Plán 25. střeleckých  akcí    AVZO  Spálené Poříčí    2022. 
 

 So 26.2. Velkorážná pistole plus velkorážná puška 

Pistole- Terč 135p velká figura na 25m (10ran jednoruč v čase  1. min +10 ran obouruč v čase 

1. min.)  Bez nástřelu.  Vše se bude střílet  za sebou do jednoho terče. 

Puška - Terč 135p red malá figura na 50m (10ran v sedě v čase 1. min+ 10ran  ve stoje 

v čase1.  min )  Bez nástřelu.  Vše se bude střílet  za sebou do jednoho terče.  

 

 So 12.3. Soutěž Compaktních zbraní 

Pistole typu Compakt (nebo podobné CZ50 ,70 ,nebo  revolver s hlavní do 3´´)- Terč 135p 

velká figura na 25m (10ran+ nástřel 3 rány obouruč v čase  4. min +10 ran jednoruč v čase 4. 

min.)  .  Vše se bude střílet  za sebou do jednoho terče. 

Zbraň s ramenní opěrkou typu Compakt nebo PDV(podobné našemu Škorpionu , nebo 

krátká zbraň z ramenní opěrkou , kolimátor povolen)- Terč 135p red na 50m (10ran v sedě + 3 

nástřel v čase 4. min+ 10ran  ve stoje v čase 4.  min )    Vše se bude střílet  za sebou do 

jednoho terče.  

 Pozorovák povolen.   

Ten kdo nevlastní zabraň typu Compakt se může účastnit  této soutěže se zbraní jinou – bude 

ovšem hodnocen zvlášť. 

 

Ne 3.4.    K4M  1. kolo ligy 

 

Ne 10.4. Kovové siluety zvířátek  HAG  střelba vzduchovkou vstoje (divize 

open,nebo pružinovka,nebo pistole) s mechanickými mířidly na kovové siluety zvířátek 

(10m kuře,12m prase ,15m krocan ,18m beran ) Stejně jako v sezoně 2021 

 
Ne 17.4.   Libovolná kuše 35m + Historická kuše 25m 

 

Ne 1.5.    K4M  2. kolo ligy 

 
Ne 22.5.   Libovolná kuše 35m + Historická kuše 25m 

 

So   28.5.Malorážka liga 1.kolo  9:00hod 

Malorážná puška :- terč mezinárodní malorážkový v leže s oporou loktů na 50m  3 x 10 ran (libovolný                                                                                                                                             

počet ran do nástřelu) 
 (Libovolná malorážná puška. libovolná miřidla ,pozorovací dalekohled povolen) 
Malorážná pistole(revolver): terč pistolový 50/20 ,  jednoruč nebo obouruč   2 x 15 ran (5ran nástřel) 
(Libovolná malorážná pistole  nebo revolver , pozorovací dalekohled povolen) 
Organizátorem soutěže  je Klub nezávislých střelců - p. Václav Bouda 
 

So   28.5. hned po malorážce   Předovky- liga 1.kolo   11:30 hod 

  (perkusní puška : -terč pistolový 50/20 na 50m ,v stoje bez opory 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů)                                 
   (perkusní pistole:    -  terč pistolový 50/20 na 25m ,jednoruč 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů)                                   
   (perkusní revolver:   - terč pistolový 50/20 na 25m ,jednoruč 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů) 
  Organizátorem soutěže  je Klub nezávislých střelců - p. Václav Bouda                                   

 

 

 



 So 4.6. Velkorážná pistole plus velkorážná puška 

Pistole- Terč 135p velká figura na 25m (10ran+ nástřel 3 rány obouruč v čase  4. min +10 ran 

jednoruč v čase 4. min.)  .  Vše se bude střílet  za sebou do jednoho terče. 

Puška - Terč 50/20 na 50m (10ran v sedě + 3 nástřel v čase 4. min+ 10ran  ve stoje v čase 4.  

min )    Vše se bude střílet  za sebou do jednoho terče.  

 Pozorovák povolen. 

 

Ne 26.6. Kovové siluety zvířátek  HAG  střelba vzduchovkou vstoje (divize 

open,nebo pružinovka,nebo pistole) s mechanickými mířidly na kovové siluety zvířátek 

(10m kuře,12m prase ,15m krocan ,18m beran ) Stejně jako v sezoně 2021 
 

Ne 3.7.    K4M  3. kolo ligy 

 

Ne 10.7.  K4Vzduchovkou  HAG 

Střílí se  stejně jako K4M  jenomže vzduchovkou- větrovkou  s optikou  na 41m terče na 

K4M , nebo vzduchovkou (divize- open,nebo pružinovka,nebo pistole) s mechanickými 

mířidly na 10m terče  redukované na 10m. 

 

So 16.7.Malorážka liga 2.kolo  9:00hod  
Malorážná puška :- terč mezinárodní malorážkový v leže s oporou loktů na 50m  3 x 10 ran (libovolný                                                                                                                                             

počet ran do nástřelu) 
 (Libovolná malorážná puška. libovolná miřidla ,pozorovací dalekohled povolen) 
Malorážná pistole(revolver): terč pistolový 50/20 ,  jednoruč nebo obouruč   2 x 15 ran (5ran nástřel) 
(Libovolná malorážná pistole  nebo revolver , pozorovací dalekohled povolen) 
Organizátorem soutěže  je Klub nezávislých střelců -  p. Václav Bouda 
 

So 16.7. hned po malorážce   Předovky- liga 2.kolo   11:30 hod 

  (perkusní puška : -terč pistolový 50/20 na 50m ,v stoje bez opory 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů)                                 
   (perkusní pistole:    -  terč pistolový 50/20 na 25m ,jednoruč 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů)                                   
   (perkusní revolver:   - terč pistolový 50/20 na 25m ,jednoruč 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů) 
Organizátorem soutěže  je Klub nezávislých střelců -  p. Václav Bouda 

 

So 23.7.    K4M  4. kolo ligy 

 

Ne 21.8.    K4M  4. kolo ligy 

 

Ne 11.9.    K4M  5. kolo ligy 

 

So 24.9.Malorážka liga 3.kolo finále  9:00hod  
Malorážná puška :- terč mezinárodní malorážkový v leže s oporou loktů na 50m  3 x 10 ran (libovolný                                                                                                                                             

počet ran do nástřelu) 
 (Libovolná malorážná puška. libovolná miřidla ,pozorovací dalekohled povolen) 
Malorážná pistole(revolver): terč pistolový 50/20 ,  jednoruč nebo obouruč   2 x 15 ran (5ran nástřel) 
(Libovolná malorážná pistole  nebo revolver , pozorovací dalekohled povolen) 
Organizátorem soutěže  je Klub nezávislých střelců -  p. Václav Bouda 
 

So 24.9. hned po malorážce   Předovky- liga 3.kolo  finále   11:30 hod 

  (perkusní puška : -terč pistolový 50/20 na 50m ,v stoje bez opory 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů)                                 
   (perkusní pistole:    -  terč pistolový 50/20 na 25m ,jednoruč 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů)                                   
   (perkusní revolver:   - terč pistolový 50/20 na 25m ,jednoruč 13 ran ,hodnotí se 10 nejlepších zásahů) 
Organizátorem soutěže  je Klub nezávislých střelců -  p. Václav Bouda 



 

Ne 2.10.    K4M  6. kolo ligy -finále 

 
Ne 9.10.   MČR    Libovolná kuše 35m  

 

Ne 23.10.  K4Vzduchovkou  HAG 

Střílí se  stejně jako K4M  jenomže vzduchovkou- větrovkou  s optikou  na 

41m terče na K4M , nebo vzduchovkou (divize- open,nebo pružinovka,nebo 

pistole) s mechanickými mířidly na 10m terče  redukované na 10m. 

 

 So 5.11. Soutěž Compaktních zbraní 

Pistole typu Compakt (nebo podobné CZ50 ,70 ,nebo  revolver s hlavní do 3´´)- Terč 135p 

velká figura na 25m (10ran+ nástřel 3 rány obouruč v čase  4. min +10 ran jednoruč v čase 4. 

min.)  .  Vše se bude střílet  za sebou do jednoho terče. 

Zbraň s ramenní opěrkou typu Compakt nebo PDV(podobné našemu Škorpionu , nebo 

krátká zbraň z ramenní opěrkou , kolimátor povolen)- Terč 135p red na 50m (10ran v sedě + 3 

nástřel v čase 4. min+ 10ran  ve stoje v čase 4.  min )    Vše se bude střílet  za sebou do 

jednoho terče.  

 Pozorovák povolen. 

Ten kdo nevlastní zabraň typu Compakt se může účastnit  této soutěže se zbraní jinou – bude 

ovšem hodnocen zvlášť. 

 

So  17.12.Vojenská puška + vojenská pistole 

( propozice stejné jako 2021) 

 

 
                                                                                                                    Vypracoval: Ing.V.Houdek 

 
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


