
VÁCLAVSKÝ PARKUR V LIŠOVĚ 
 

Místo a datum konání závodu:    sobota 28.9.2019, střelnice Lišov 

Rozvrh:       registrace od 8:00, zahájení závodu 9:00  

 
Vedoucí závodu:     Mateides Miroslav 
Hlavní rozhodčí:     Doležal Rostislav 
Technické zabezpečení:    členové SSK Lišov 

Zdravotní zabezpečení:    RZS Č.Budějovice 

Podmínky účasti :     platný ZP a průkaz zbraně 

Občerstvení:   na střelnici  

Startovné:      200,- Kč 

 
Průběh závodu, disciplíny (Podrobné seznámení se situacemi a hodnocením na briefingu) 

- 4x jednoduchá situace na 12 ran z pevné palebné čáry, papírové terče typu IPSC (hodnocení: čas 

+ penalizace za C, D, miss, neterč). Podle situace povinnost přebít.  

- mířená střelba 3x5 ran v čase 3x30 sekund.  
- protesty s vkladem 300,- Kč písemně k rukám hl. rozhodčího (protest podat maximálně do 10 

min. od vyvěšení konečné výsledkové listiny).  
- začátečníci vítáni   

 
Zbraně, střelivo, vybavení 
VPi, VRe, střelivo dle z.č.119/2002 Sb, opaskové pouzdro na straně silné ruky (IWB, OWB). Zásobník / 
rychlonabíječ, případně pouzdro na ně. Možnost startovat bez pouzdra (zbraň na stole).  

Počet nábojů : min 63. Povinná ochrana zraku a sluchu! 
 
Zakázané vybavení 
Rychlotasná / magnetická pouzdra typu IPSC, pouzdra pro crossdraw, apendixové a podpažní. Laser / 

kolimátor.  

 
Bezpečnostní pravidla soutěže 
- žádný účastník soutěže nesmí mít v areálu nabitou zbraň mimo střeleckého stanoviště 
- pohyb po střelnici jedině se zbraní v pouzdru případně uzavřenou v obalu / tašce 

- manipulace se zbraní jedině v bezpečné zóně (BZ) nebo na pokyn rozhodčího na střeleckém stanovišti 
- manipulace se střelivem kdekoliv mimo BZ 

- pro účastníky je zakázáno požívání alkoholu a drog před a v průběhu soutěže  
- 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 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v organizaci závodu. 

http://www.ssklisov.cz/
mailto:mmateides@gmail.com
mailto:rdolezal@email.cz

