
Střelecký klub 0005 Skalice u České Lípy 

Pořádá klubový přebor v praktické sportovní střelbě 

 

Datum konání: 14. srpen 2021 od 9 hodin do cca 11 hodin na střelnici Skalice u České Lípy. 

Popis průběhu: Tři základní střelecké situace a jedna volitelná. Řešení situace vždy dle popisu 

jednotlivé situace. Vyhodnocení pomocí aplikace PractiScore podle šablony IPSC. Po kompletním 

odstřílení jedné situace následuje přestávka na přestavbu následující situace. 

Pravidla provedení: Každou situaci střelec řeší dle příslušného postupu. Přebíjení dle uvážení. Počet 

nábojů neomezen, minimum je nutno dodržet pod penalizací. Papírový terč musí mít nejméně 2 

zásahy pro splnění a kovový terč musí spadnout pro vyřešení. Započítávají se nejlepší zásahy. 

Vybavení: Zbraň a střelivo vlastní. Pouzdro na zbraň vnější nebo vnitřní. Náhradní zásobníky dle 

uvážení. Ochrana sluchu a zraku. Minimum nábojů je 32 ks pro 3 základní střelecké situace. 

Bezpečnost: Startovní pozice z vyznačeného místa s nabitou zbraní v pozdře. Po zvukovém signálu 

střelec řeší situaci dle popisu. Při přemisťování na pozici zbraň míří do bezpečného prostoru a prst je 

mimo spoušť. Porušení je důvodem diskvalifikace. Po dokončení kontrola zbraně a bezpečné uložení. 

Hodnocení: Papírový terč, standardní typ LOS je opatřen zónami zásahu A, C a D. Bodové vyjádření A 

= 5 bodů, C = 3 body a D = 1 bod pro ráži Luger. Ráže .45 ACP má hodnoty pro C = 4 body a D = 2 

body. Platí pro tovární střelivo. Poměr dosaženého bodového hodnocení a celkového času vyjadřuje 

výkon střelce a příslušné pořadí v situaci i celém závodu.  

Vysvětlivky: Terče Tx jsou papírové terče typu standardní LOS. Terče Px jsou kovové padací terče. 

Krycí stěny jsou označeny Zx a vymezují minimální vzdálenost a pozici střelce k terčům. 

 

Střelecká situace č. 1 - ZAČÍNÁME 

 

 
Složení: 4x LOS terč 
 
Postup řešení: 
 

 vlevo za Z1 na T1 

 vpravo za Z1 na T2 

 vlevo za Z2 na T3 

 vpravo za Z2 na T4 

 
Minimum 8 nábojů. 
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Střelecká situace č. 2 – PRÁSKEJ JE 

 

Složení: 4x LOS terč, 2x kovový 
terč, 2x balónek 
 
Postup řešení: 
 

 vpravo za Z1 na T1 

 vlevo za Z2 na P1 a T2 

 vpravo za Z2 na P2, T3 a 
T4 

 
Minimum 10 nábojů. 

 

 

Střelecká situace č. 3 – NIKDO NEUTEČE 

 

Složení: 5x LOS terč, 4x kovový 
terč, kyvadlo 
 
Postup řešení: 
 

 vlevo za Z1 na T1 a T2 

 vpravo za Z1 na P1, T3 a 
T4 

 vpravo za Z2 na P2, P3 a 
P4, který spustí kyvadlo s 
T5 

 
Minimum 14 nábojů. 

 

 

Střelecká situace č. 4 – SHOOT OFF 

 
 
 

 

Složení: 8x kovový terč 
 
Postup řešení: 
 
Vyřazovací pro 2 střelce. 
Každý střelec postupuje od 
nejnižšího čísla k nejvyššímu a 
končí „kapitánem“. Rychlejší vítězí. 

 
Minimum 4 náboje. 

 


