
Propozice 

PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ 2023

VÍCERANNÉ VZDUCHOVÉ PISTOLE
volná soutěž jednotlivců 1. kategorie

sobota 25. 3. 2023 – neděle 26. 3. 2023

S podporou starosty Městského obvodu Radvanice a Bartovice
pana Bc. Aleše Boháče, MBA

Sponzor soutěže



Pořadatel: SSK Policie Ostrava (0224)
SSK Kovona Karviná (0373)

Datum konání: sobota 25. 3. 2023 – neděle 26. 3. 2023

Místo konání: Bartovická 459/8, 71700 Ostrava – Bartovice, Česko

Disciplíny:

Standardní vzduchová pistole 3x20 (StVzPi 3x20)
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 (RVzPi 2x30) + finále
Standardní vzduchová pistole 40 ran (StVzPi 40)
Sportovní vzduchová pistole 30+30 (SpVzPi 30+30)

Kategorie:

StVzPi 3x20: muži, junioři; ženy, juniorky, dorostenky; dorostenci
StVzPi 40:* muži, junioři; ženy, juniorky, dorostenky; dorostenci
SpVzPi 30+30: muži, junioři; ženy, juniorky, dorostenky; dorostenci
RVzPi 2x30: muži, junioři (finále); dorostenci

*) V případě účasti min. 5 závodníku kategorie SH1, bude tato kategorie 
vyhlášena

Ředitel soutěže: Bc. Aleš Boháč, MBA

Technický delegát: Květoslav Tomeček

Hlavní rozhodčí: Radim Hejna (A1616)

PHK: Jan Bauer (A0191)

RS: Petr Korviny (A1814)

Sbor rozhodčích: Deleguje organizátor



Výsledky a hodnocení: 

V každé disciplíně se každá vyhlášená kategorie hodnotí samostatně. 
V případě menšího počtu než šest závodníků mohou být po uzavření 
přihlášek kategorie sloučeny s kategorií vyšší. 

Podmínky účasti: 

Jedná se o volnou soutěž jednotlivců, účastnící se členové ČSS musí mít 
uhrazené příspěvky na aktuální rok.

Startovné: 200 Kč/disciplínu

Termín přihlášek: do 15. 3. 2023 na email korviny@ssk-kovona.cz 

Losování:

Bude provedeno pořadatelem před zahájením soutěže. Týden před 
zahájením soutěže budou startovní listiny zveřejněny na internetových 
stránkách pořadatelů: SSK Kovona Karviná (https://ssk-kovona.cz) a SSK 
Policie Ostrava (https://sskpostrava.cz).

Zbraně a střelivo:

Vlastní nebo klubové. Střílí-li dva závodníci z jedné pistole, je třeba tuto 
skutečnost uvést v přihlášce. Pro každou disciplínu budou otevřeny 
maximálně dvě směny s výjimkou disciplíny RVzPi 2x30. Závod v SpVzPi 
30+30 lze střílet jednorannou pistolí.

Po ukončení směny budou losováni závodníci ke kontrole odporu spouště.

https://sskpostrava.cz/
https://ssk-kovona.cz/
mailto:korviny@ssk-kovona.cz


Průběh soutěže:

Soutěž proběhne dle Řádu střeleckých soutěží ČSS a platných pravidel 
ISSF od 1. 1. 2017

http://www.shooting.cz/browser.php?cat=244&viewer=category1.h 

SpVzPi 30+30 dle pravidel pro SP 30+30 (kule),
https://www.shooting.cz/pdf/181221-pistole_2017_v2_b2.pdf 

RVzPi 2x30, StVzPi 3x20 dle PSS – národní pravidla pro RVzPi a StVzPi 
platné od 1. 11. 2011 
http://www.shooting.cz/pdf/Pravidla_RVzPi_a_StVzPi_111101b.pdf 

Pozn.: Pro postup do finále se nebude uplatňovat pravidlo 1.8.3.1 
o rozstřelu + finále dle pravidel ISSF pro disciplínu rychlopalná pistole 
(jako zásah se hodnotí zasažení kruhu o hodnotě 10 bodů)

https://www.shooting.cz/pdf/181221-pistole_2017_v2_b2.pdf 

Protesty:

Písemně do 20 minut po zveřejnění výsledků, společně se vkladem 500,- 
Kč do rukou HR. Při neuznání protestu vklad propadá pořadateli.

Vyhlášení výsledků:

Bude provedeno do 30 minut po zveřejnění konečných výsledků.

Tituly, odměny:

Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul „Přeborník 
Moravskoslezského kraje pro rok 2023“, diplom a medaili.

Závodníci na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili. 

Rekordy:

Viz Směrnici pro přiznávání a evidenci rekordů ČR.

https://www.shooting.cz/pdf/181221-pistole_2017_v2_b2.pdf
http://www.shooting.cz/pdf/Pravidla_RVzPi_a_StVzPi_111101b.pdf
https://www.shooting.cz/pdf/181221-pistole_2017_v2_b2.pdf
http://www.shooting.cz/browser.php?cat=244&viewer=category1.h


Výsledky:

Budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatelů: SSK Kovona 
Karviná (https://ssk-kovona.cz) a SSK Policie Ostrava  
(https://sskpostrava.cz).

Přímý přenos z průběhu závodů:

Bude přenášen na stránkách https://ssk-kovona.cz/.

Sportovní a technická ustanovení:

 V soutěži startuje každý za svůj SSK podle platného členského 
průkazu ČSS. Hostování není povoleno. 

 V soutěži může sportovec startovat v každé disciplíně pouze 
v jedné kategorii jednotlivců. 

 Startovní listiny budou vyvěšeny na střelnici a zveřejněny na 
internetu. 

 Střílí se na papírové terče a na 7 souprav otočných terčových 
zařízení.

 Střelnice není vybavena stativy na dalekohledy.

 Všichni závodníci, funkcionáři, hosté i diváci jsou povinni se ve 
sportovní hale přezouvat do sportovní obuvi nebo do čisté obuvi 
s měkkou podrážkou (bude kontrolováno službou u vchodu).

 Všichni závodníci a funkcionáři jsou povinni se v průběhu závodu a
vyhlášení výsledků řídit pravidly pro oblékání – Dress Code ISSF.

Povinnosti závodníků:

 Dodržovat bezpečnost při manipulaci se zbraněmi;

 řídit se platnými směrnicemi antidopingových předpisů a podrobit 
se případné antidopingové zkoušce;

https://ssk-kovona.cz/
https://sskpostrava.cz/
https://ssk-kovona.cz/


 závodníky mladší 18 let musí z každého SSK doprovázet jako 
„nezbytný doprovod“ jedna dospělá osoba;

 dostavit se včas k prezenci, ke slavnostnímu zahájení a vyhlášení 
výsledků. Písemné omluvy z neúčasti na vyhlášení výsledků (pouze
ze závažných důvodů) přijímá a schvaluje hlavní rozhodčí soutěže. 

Hospodářská ustanovení:

Cestovní náležitosti a stravování

 Doprava, ubytování a strava na vlastní náklady závodníků, resp. na 
náklady vysílající organizace.  

 Běžné občerstvení bude zajištěno na střelnici.

 Delegovaní funkcionáři – dle směrnice ČSS, z.s.

Pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS, z.s.

Zdravotní zabezpečení:

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy a doplnění propozic včetně posunutí 
termínů konání závodů nebo zahájení disciplín.

Schváleno STK ČSS, z.s. Pavel Bittner
předseda STK ČSS, z.s.



Předběžný program soutěže

25. 3. 2023 – sobota
7:30 – 16:00 prezence

08:00 Slavnostní zahájení
08:30 závod 1. směny StVzPi 3x20
10:00 závod 2. směny StVzPi 3x20
12:00 závod 1. směny RVzPi 2x30 (1. pol.)
12:30 závod 2. směny RVzPi 2x30 (1. pol.)
13:00 závod 3. směny RVzPi 2x30 (1. pol.)
13:30 závod 1. směny RVzPi 2x30 (2. pol.)
14:00 závod 2. směny RVzPi 2x30 (2. pol.)
14:30 závod 3. směny RVzPi 2x30 (2. pol.)
15:00 semifinále, finále RVzPi 2x30 – muži, junioři
vyhlášení výsledků disciplín StVzPi a RVzPi
po finále disciplíny RVzPi

26. 3. 2023 – neděle
8:00 – 11:00 prezence

09:00 závod 1. směny StVzPi 40
10:00 závod 2. směny StVzPi 40
vyhlášení výsledků po ukončení disciplíny

11:00 závod 1. směny SpVzPi 30+30 (PT)
12:15 závod 2. směny SpVzPi 30+30 (PT)
13:30 závod 1. směny SpVzPi 30+30 (OT)
14:30 závod 2. směny SpVzPi 30+30 (OT)
vyhlášení výsledků po ukončení disciplíny 

Časy začátků a konců závodů jsou orientační a závisí na počtu 
přihlášených účastníků.


	PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ 2023
	VÍCERANNÉ VZDUCHOVÉ PISTOLE

