
 

 

SSK Lišov vás srdečně zve na druhý ročník klubové soutěže 
 

LIŠOVSKÉ PDW 
Místo a datum konání závodu:  sobota 26.6.2021, střelnice Lišov  
Rozvrh:     registrace od 8:00, zahájení závodu 9:00  
 
Vedoucí závodu:  Mateides Miroslav  
Hlavní rozhodčí:  Doležal Rostislav  
Podmínky účasti:  platný ZP a průkaz zbraně  
Občerstvení:  něco bude (pokud nám to vláda nezatrhne) 
Startovné:   200,- Kč  
 

POZOR! ÚČAST JE PODMÍNĚNÁ SPLNĚNÍM AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK   
MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ (negativní test, očkování, překonaný COVID19). 
SOUČÁSTÍ PREZENTACE BUDE I PODPIS ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ.  
 

Zbraně, střelivo, vybavení  
PCC / PDW (krátká / dlouhá samonabíjecí zbraň na pistolové střelivo primárně určená pro střelbu z 
ramene – včetně pistolových konverzí). Střelivo dle z.č.119/2002 Sb , minimální kalibr 7,65 Browning, 

maximální energie střely 750J. Počet nábojů min 100, doporučeno 150. Rezervní zásobník.  

Povinná ochrana zraku a sluchu!  
 

Průběh závodu, disciplíny  
- 4x situace 20-25 ran z pohyblivé palebné čáry, papírové terče typu IPSC (hodnocení: čas + penalizace 

za C, D, miss, neterč) + na oživení speciální malé terče. Podle situace povinnost přebít. Podrobné 
seznámení se situacemi na briefingu.  

 
Kategorie „old school” – PPŠ41, PPS43, SA24/26, vz.61, UZI, Rak, atd. … - bez nepůvodních úprav  

Kategorie „open” – ostatní zbraně, optika / lasery povoleny.  
Tlumiče vítány v obou kategoriích. 

 
Bezpečnostní pravidla soutěže  
- žádný účastník soutěže nesmí mít v areálu nabitou zbraň mimo střelecké stanoviště  

- pohyb po střelnici se zbraní buď uzavřenou v obalu/tašce, nebo bezpečně přenášenou s vloženou 

„komorovou vlaječkou”  
- manipulace se zbraní (mimo přenášení) jedině v bezpečné zóně (BZ) nebo na pokyn rozhodčího na 

stanovišti, manipulace se střelivem kdekoliv mimo BZ  
- v soutěži startuje každý účastník na vlastní nebezpečí a zodpovědnost, je povinen dodržovat provozní 

řád střelnice, všechny zásady bezpečného zacházení se zbraní, řídit se pokyny organizátorů soutěže  

- přihlášením do soutěže každý účastník stvrzuje, že zná pravidla a bezpečnostní opatření soutěže a  
že je bude dodržovat  

- nedodržení pravidel může být důvodem k vyloučení učastníka ze soutěže 

 

Informace o střelnici, propozice elektronicky na : www.ssklisov.cz,  
Kontakt / dotazy : mmateides@gmail.com, rdolezal@email.cz 


