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Spolu se 
 

Spolkem Československý legionář – SPIA Czech, z.s., pořádají střeleckou soutěž v rámci  
VIII. ročníku Mezinárodní střelecké ligy  

 

ve SPORTOVNĚ STĚLECKÉM AREÁLU JÍVOVÁ 
 

1. ročník Memoriálu por. Mgr. Stanislava Lánského 

o putovní pohár prezidenta SPIA – Czech. 

 
1. HLAVNÍ POŘADATEL:  

Komunitní centrum pro válečné veterány Brno 
 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 

3. 9. 2022 Sportovně střelecký areál Jívová, 
Adresa: Jívová 295, 783 98 Jívová 

49°41'50.4"N 17°23'34.9"E 
 
Organizační výbor: 
Ředitel soutěže:  Ing. Franek Pavel – KCVV Brno (Čs.legionář - SPIA Czech, z.s.) 
Tajemník soutěže:  Ing. Černoch Karel – KCVV Brno (Čs.legionář - SPIA Czech, z.s.) 
Hlavní rozhodčí:          Jaroslav Cvej - (Čs.legionář - SPIA Czech, z.s.) 
Zabezpečení na palebné čáře:  Členové  Čs.legionář – SPIA Czech, z.s. 
Technické a provozní zabezpečení střelecké soutěže:   technický personál střelnice   
 
 

Střílí se v dvoučlenných smíšených družstvech (muž a žena). 
 

Kdo nenajde správného partnera bude mu přidělen (možná). Pokud budou střílet, náhodou dva muži, 
bude jim stanoven hendikep – 100 (50 za každého) bodů!  

Hodnotí se pouze výsledek družstev. Do výsledků VIII. Ročníku MSL, jdou výsledky jednotlivců.  

http://www.kcvvbrno.cz/
http://www.vnbrno.cz/
mailto:sekretariat@vnbrno.cz
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1. Mířená střelba - Pistole 9mm Luger (pevná mířidla) 

Vzdálenost terče: 20m 

Typ terče: Pistolový mezinárodní 

Pozice: Ve stoje  

Počet ran: 3 nástřelné/10 soutěžních 

Hodnocení: Součet bodů z 10 soutěžních ran 

Výběr zbraně: jednotná zbraň poskytnutá provozovatelem 

2. Mířená střelba - Puška BREN 223Rem (pevná mířidla) 

Vzdálenost terče: 40m 

Typ terče: Protivník a rukojmí 

Pozice: Ve stoje  

Počet ran: 3 nástřelné/10 soutěžních 

Hodnocení: Součet bodů z 10 soutěžních ran/ rukojmí 1 rána -2body 

Výběr zbraně: jednotná zbraň poskytnutá provozovatelem 

3. Mířená střelba - Puška CZ vz.58   7,62x39 (pevná mířidla) 

Vzdálenost terče: 40m 

Typ terče: Krytě ležící figura redukovaný 

Pozice: V leže  

Počet ran: 3 nástřelné/10 soutěžních 

Hodnocení: Součet bodů z 10 soutěžních ran 

Výběr zbraně: jednotná zbraň poskytnutá provozovatelem 

4. Střelby na asfaltové holuby - Kozlice 12/70 

Vzdálenost terče: - poletí fakt daleko…. 

Typ terče: asfaltový terč 

Pozice: Ve stoje 

Počet ran: 5 nástřelné/10 soutěžních 

Hodnocení: Součet bodů z 10 soutěžních ran (zasažený asfaltový terč – 10 bodů) 

Výběr zbraně: jednotná zbraň poskytnutá provozovatelem 

5. Střelba z Luku 

Ve stoje: 3 nástřel / 10 soutěžních 

Hodnocení: Součet bodů z 10 soutěžních ran 

Výběr zbraně: jednotná zbraň poskytnutá provozovatelem 

6. Střelba ze vzduchovky 

Ve stoje: 3 nástřel / 10 soutěžních 

Terč: POPR 

Hodnocení: Zásah POPRu á 10 bodů 

Výběr zbraně: jednotná zbraň poskytnutá provozovatelem 

http://www.kcvvbrno.cz/
http://www.vnbrno.cz/
mailto:sekretariat@vnbrno.cz
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Střelba z praku na plechovky      - účast + 5 bodů 

Hod granátem na cíl:   ve stoje (2 pokusné/5 soutěžních)  - účast + 5 bodů 

Střelba z foukaček na terč       - účast + 5 bodů 

  Body se započítávají do celkových výsledků! 
 

Organizační pokyny 
 
Parkování: 
Umožněno na příjezdové polní cestě před střelnicí a přilehlé louce. V areálu smí parkovat pouze vozidla 
majitelů střelnice, organizátorů soutěže a V.I.P hostů. 
 
Stravování: 
Součástí startovného je jednotný (předem pro všechny přihlášené závodníky zamluvený) oběd (polévka, 
hlavní jídlo a nealko nápoj) a svačina (špekáček s pečivem k opečení na venkovním ohni). V restauraci je také 
možno zakoupit jídla a nápoje dle aktuálního jídelníčku (viz https://www.strelnicejivova.cz ). 
 

Použití vlastních zbraní:    NENÍ POVOLENO!!! 
 
 
PROTESTY:  
Protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 minut od vystavení terčů dané 
směny. Protest má právo podat každý soutěžící po složení manipulačního poplatku 200,- kč. Není-li protest 
uznán za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch organizátorů. 
 
 
 
 
ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ: 
 

a) Všichni účastníci střelecké soutěže – držitelé zbrojních průkazů, komisaři, funkcionáři i hosté se 

střelecké soutěže účastní na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost a jsou povinni dodržovat 

bezpečnostní opatření a interní předpisy střelnice, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině. 

Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže zúčastnit i jako soutěžící. Všichni účastníci akce 

souhlasí s pořizováním fotografií, záznamů a jejich ev. zveřejnění na webech a sociálních sítích. 

 
 
 

http://www.kcvvbrno.cz/
http://www.vnbrno.cz/
mailto:sekretariat@vnbrno.cz
https://www.strelnicejivova.cz/
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Dle „Provozního řádu střelnice“ Při porušení bezpečnostních opatření bude 

účastník střelecké soutěže vyloučen bez náhrady. 
 
 

Přihlášky do soutěže odešlete nejpozději do 31.8.2022 
 na e-mail: vreditel@cvvbrno.cz nebo pfranek@cslegionar.cz 

 
Do přihlášky je nutné zapsat: 

Název družstva, Jméno a Příjmení, Bydliště, číslo zbrojního průkazu nebo OP 
 

Účastnický poplatek: 
Pro soutěž činí účastnický příspěvek 400,- Kč/osoba, bude použito na základní služby a občerstvení účastníků. Tento 

příspěvek platí všichni účastníci soutěže včetně majitelů slevových voucherů. 
 Na základě přihlášky do soutěže, Vám obratem zašleme slevový voucher. Voucher je nutné vytisknout a odevzdat při 

uhrazení účastnického příspěvku. Kdo řádně nepošle přihlášku, 
platí ještě k účastnickému příspěvku dalších 350 Kč/osobu  

 

Účastnický poplatek bude hrazen v hotovosti na místě konání soutěže! 
 
 

Pořadatel si vyhrazuje možnost zvýšení příspěvku s ohledem na množství osob. 
Je nutné mít na mysli kapacitu střelnice. Proveďte prosím přihlášení v co nejbližším termínu!!!! 

 

Dopravu na místo konání střelecké soutěže si řeší účastníci ve vlastní režii. 
 

 
ČASOVÝ PLÁN soutěže: 
3.9.2022 - sobota: 
 
08:00 – 09:00 prezentace, porada, příprava 
09:00 – Zahájení a poučení účastníků soutěže (společným nástupem) 
09:15 – Zahájení vlastní soutěže 
do 17:00 – Průběh soutěže, vyhlášení výsledků a ukončení. 
 

(úprava časového plánu je plně v kompetenci organizátorů soutěže) 
 
 

http://www.kcvvbrno.cz/
http://www.vnbrno.cz/
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PŘÍLOHA č. 1 
Desatero bezpečnosti účastníka: 
1. Všichni účastníci profesního školení musí být před jejím zahájením poučeni o dodržování bezpečnostních opatření  
při střelbě a manipulaci se zbraní. 
2. Účastníci jsou povinni zdržovat se během střelby v prostoru určeném řídícím střelby a dodržovat jeho pokyny. 
3. Se zbraněmi je povoleno manipulovat pouze na povel řídícího střelby. Ústí zbraně musí vždy mířit směrem do cílové 
plochy. 
4. Střílející zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby. 
5. Střílející musí zastavit střelbu okamžitě při povelu „STOP - PALBU ZASTAVIT!“ nebo samostatně v případě, že se v 
ohroženém prostoru objeví osoby. 
6. Přenášet zbraně v prostoru střelnice je povoleno jen ve stavu vylučujícím náhodný výstřel. Zbraň musí být vybita a 
mít vyjmutý zásobník. Manipulace se zbraní je povolena pouze na palebné čáře. 
7. Výměna střílejících a pohyb osob k terčům se provádí jen na pokyn řídícího střelby po povelu „STOP - PALBU 
ZASTAVIT- VYBÍT - K PROHLÍDCE ZBRAŇ“, kontrole zbraní a jejich odložení ve stavu vylučujícím výstřel. 
8. Střílející musí při střelbě používat vlastní chrániče sluchu a ochranu očí. 
9. Poruchy zbraně je povinen střílející hlásit řídícímu střelby. Ústí zbraně však musí vždy směřovat do směru střelby. 
10. Účastníkům je od zahájení profesního školení do ukončení jejich přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje. 

 
 
 
V Brně: 10.8.2022 
 
Za organizátory se na setkání těší:  
plk. MUDr. Martin Stračár – ředitel VN Brno 
Ing. Černoch Karel – ředitel KCVV Brno a předseda spolku  
Ing. Franek Pavel – ředitel soutěže 
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