
PROPOZICE  

PRACHATICKÝ SERIÁL MaO 
Pořadatel SSAŠ – ZO Střelnice Prachatice 
 

Termín konání  dle data, vždy od 9.00 hod. 

  prezence od 8.30 hodin 
 

Termíny jednotlivých kol 
 18. března 2023 1. kolo 
 27. května 2023 2. kolo 
 24. června 2023 3. kolo 
 2. září 2023 4. kolo 
 7. října 2023 5. kolo 
 11. listopadu 2023 6. kolo 
 16. prosince 7. kolo 

 13. ledna 2024 8. kolo 
 24. února 2024 9. kolo – vyhlášení výsledků seriálu 

 
Vyhodnocení seriálu 

Seriál je vypsán na 9 závodů. Na konci seriálu bude vyhlášen celkový vítěz v každé 
kategorii. Podmínka je účast alespoň na 6 závodech, započítávat se bude 6 nejlepších 
výsledků. 
 

Místo konání sportovní střelnice SSAŠ Prachatice 
 

Ředitel soutěže Zdeněk Gaťák 
 

Hlavní rozhodčí Karel Talafous 
 

Podmínky účasti platný ZP a průkaz zbraně (střelci bez ZP pod dohledem 
odpovědné osoby)  
 

Zbraně a střelivo dlouhá kulová zbraň ráže .22 LR s puškohledem 
 

Kategorie standard, open 
 

Startovné 250 Kč za jednu kategorii, 400 Kč za obě. 



 
Průběh závodu neomezený nástřel + 40 soutěžních ran v čase 30 min střílí se 

vleže na vzdálenost 50 m 
střelnice je vybavena podložkami pod střelce. 
 

Hodnocení pořadí určí bodový nástřel z možného bodového maxima 
Při bodové shodě rozhoduje: 
 1. počet desítek, 

  2. počet bodů na terči rukojmích, 
  3. pro první tři místa rozstřel, 
  dále zůstává shodné umístění. 

 

Protesty do 10 minut od vyhlášení výsledků s vkladem 300 Kč 
 

Ceny v každé kategorii poháry za 1. až 3. místo  
 

Občerstvení občerstvení na střelnici je zajištěno 
 

Technické podmínky 
 
 Standard: PODLOŽENÍ PAŽBY POUZE PRÁZDNOU RUKOU – při zjištění použití vaku, 

třetí nohy, pažba položená na zemi apod. bude udělena penalizace 30 % 
z výsledného bodového nástřelu  
- zvětšení puškohledu – bez omezení 
- nožičky (bipod) – ANO 
- střelecké vaky – pouze přední (zadní podpěra zakázaná) 
- třetí noha – NE 

- střelecké rukavice – ANO 
- pozorovací dalekohledy – ANO 
- střelecké kabáty, řemeny a háky – NE 

 Open: BEZ OMEZENÍ 


