
STŘELECKÉ SOUTĚŽE 

v odstřelovačských disciplínách 

 

 

 

 

TERMÍNY ZÁVODŮ: 

TERMÍN 

STŘELNICE 

NÁSTŘEL 
 DATUM / ČAS 

ZÁVODU STARTOVNÉ 
Kč 

REGISTRACE              
DO  

měsíc datum 13:00 16:00 
16:00 
18:00 

09:00 
15:00 

září 

3.- 4. 
VSETÍN 
1000m 

3.9. / 4.9. 1.300,- 23. 9. 

18. 
OLOMOUC 

300m 
během závodu / 18.9. 600,- 6. 9. 

říjen 1.-2. 
BZENEC 

800m 
během závodu 1.10. 2.10. 1.300,- 20. 9. 

listopad 
5.- 6. 

VSETÍN 
1000m 

5.11. / 6.11. 1.300,- 18. 10. 

19.-20. 
BZENEC 

800m  
během závodu 19.11. 20.11. 1.300,- 7. 11.  

prosinec 

3. -4.  
BZENEC 

800m  
během závodu 3.12. 4.12. 1.300,- 21. 11.  

18. 
OLOMOUC 

300m 
během závodu / 18.12. 600,- 30. 11. 

 

PODMÍNKY: 

Pořadatel:  IWATC 

Počet nábojů: 70 ks + libovolný počet na nástřel 

Zbraň:   zbraně služebního charakteru (taktická pažba, řemen, dvojnožka,…) 

Zakázané ráže: .338LM, 12,7mm 

Registrace:  zasláním na internetovou adresu: competition@post.cz  

Dotazy:  na telefonním čísle: +420 608 965 849 

Vybavení:  dálkoměr, pozorovací dalekohled, trojnožka pro střelbu s oporou  

a další pomůcky,… 

Hodnocení:  hodnotí se první 3 místa poháry a diplomy 

Typ závodů:  Vsetín: střelba na gongy z různých pozic a vzdáleností  

   (bez maskování) do vzdálenosti 1000m 

Bzenec: střelba na gongy a papírové terče do 800m  

+ pohyblivý terč do 550m 

Olomouc: střelba z různých poloh na papírové terče a gongy do 300m 

 

UPOZORNĚNÍ: v případě rozhodnutí majitele střelnice o přeložení střeleb z důvodu pracovní 

činnosti na střelnici, bude oznámeno nejpozději 4 dny předem. 
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Registrace: pro potřeby vyplnění podkladů na střelnici VSETÍN je nutné zaslat následující 

informace do stanovených termínů registrací. Veškeré osobní údaje budou  

dle zákona uloženy u majitele střelnice.  

Veškeré údaje prosím vypisovat čitelně a zaslat na adresu: 

competition@post.cz 

 

INFORMACE PRO REGISTRACI NA STŘELNICI VSETÍN: 

jméno a příjmení:   

datum narození:   

bydliště:   

číslo OP:   

číslo ZP:   

číslo průkazu zbraně   

ev. číslo zbraně:   

typ zbraně (název):   

ráže:   

 

Na střelnicích Olomouc a Bzenec se údaje zapisují na místě v den příjezdu. 

 

 

 

Hlavní rozhodčí:  

             Petr MAREK 

mailto:competition@post.cz

