
                                                                                          

                                                         

  
 

PROPOZICE:            
         
TERMÍN KONÁNÍ     sobota 04.09.2021 od 09:00 hodin     

MÍSTO KONÁNÍ:  SC Solutions střelnice Prostějov, Průmyslová 4544/1c, 
PROSTĚJOV 

ÚČASTNÍCI:    policisté a občanští zaměstnanci Policie ČR a MV 

STARTOVNÉ:    300,-Kč/os, úhrada v hotovosti při prezentaci 

VÝZBROJ:    zbraně a střelivo zajistí organizátor 

CENY:     1. - 5. místo 

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM: snídaně, oběd, večeře, nealkoholické nápoje v ceně 
startovného 

UBYTOVÁNÍ a DOPRAVA:  vlastní  

PARKOVÁNÍ:    parkovací místa v areálu střelnice  

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ: zajištěno 

BEZINFEKČNOST:   čestným prohlášených účastníka při registraci na místě 

PŘIHLÁŠKY: závazné přihlášky (jméno, příjmení, datum narození, OEČ, sl. 
zařazení) zaslat na tomas.mezl@pcr.cz do 29.08.2021 

Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za škody na majetku a případná zranění. 

KONTAKTY: 

Ředitel mistrovství:         Mgr. Lukáš Přikryl, lukas.prikryl@pcr.cz, tel. 722 088 645 

Výkonný ředitel:   Bc. Pavel Hlaváč, hlapav@seznam.cz, tel. 605 922 731 

Hlavní pořadatel:           Tomáš Mezl, tomas.mezl@pcr.cz, tel. 777 308 452 



PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ SYSTÉM: 
 

Střelecká soutěž bude složena z několika střeleckých stanovišť (STAGE), které budou vyhodnoceny 
rozhodčím (instruktorem) samostatně a poté sečteny do výsledku každého soutěžícího střelce a určí 
celkové pořadí.  
Jednotlivé Stage budou hodnoceny jako poměr času a bodového výsledku (nejvíce bodů získává – 
nejkratší čas s nejlepším výsledkem). 
 
STAGE 1 – Pistole 
 
Mířená střelba – 15 - 20m  
Zbraň - GLOCK / P10C  
Počet výstřelů 10+3 (tři nástřelné – odečtou se tři nejhorší rány) 
 
STAGE 2 – „IPSC“ TRAINSHOT   
 
Střelba na elektronický systém TRAINSHOT 
Zbraň – Škorpion EVO S3 
Počet výstřelů 10 (5 ran na 10m + 5 ran na 20m) 
 
STAGE 3 – FIREBOX 
  
Střelba ze tří různých zbraní a tří různých vzdáleností  
Zbraň – MOSIN Nagant, PPŠ 41 Špagin, COLT 1911 (může být alternativa moderních zbraní)  
Počet výstřelů – 5 / 5 / 5   
 
STAGE 4 – SNIPER 
 
Střelba z odstřelovací pušky .22LR s optikou 
Zbraň – CZ545 těžká hlaveň, opika  
Počet výstřelů – 5  
 
 
STAGE 5 – LASER IPSC 
 
Střelba na profesionální střelnici LASEAMMO  
Zbraň – Laserová pistole typu GLOCK 
Počet výstřelů – podle zvolené STAGE   
 
 


