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V Praze dne 18.03.2012 

 

 

 

Pořadatel: PSK UNION Praha – sportovní střelba 

Ředitelé závodů: Martin Procházka / JUDr. Jaromír Badin 

Hlavní rozhodčí: JUDr. Jaromír Badin / Martin Procházka 

Hospodář: Emil Vachal 

Sbor rozhodčích: zajistí pořadatel 

Název a datum konání: vždy sobota 

Pražský policista 23.03.2013 jednotlivci 

O Pohár Nadace policistů a hasičů  25.05.2013 jednotlivci 

Podzimní přebor Unionu 05.10.2013 jednotlivci 

Velká cena Unionu 09.11.2013 jednotlivci a družstva 

Prezence: 08:15 – 08:50 hod 

Zahájení: 09:00 hod 

Místo konání: střelnice Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v Poříčanech u Nymburka. 
Cesta na střelnici je z dálnice D11 (směr Hradec Králové) odbočit na Exitu 25 na 
Český Brod, po sjezdu z dálnice odbočit na křižovatce doleva, po cca 300 m (za 
novou továrnou) odbočit vpravo, po cca 200 m je vpravo vjezd na střelnici. 
Pořadatel dopravu nezajišťuje. 

Zbraně a střelivo: Vlastní s potřebnými doklady. Minimálně 50 ks nábojů. 

Startují: Policisté, příslušníci ozbrojených sborů, členové PSK UNION, ČSS, ostatní. 

Přihlášky: Na střelnici před závodem, nebo na kontaktech. 

Startovné: jednotlivci 150,- Kč  

Kategorie: STANDARD 

 Jakákoliv továrně vyráběná pistole nebo revolver od ráže 7,62 mm bez úprav, se 
dvěma zásobníky. Odpor spouště nejméně 1360 g. Nelze použít zbraně schopné 
střelby dávkou (výjimkou Sa vz. 61 s řadičem přepnutým na jednotlivé rány 
a sklopenou ramenní opěrkou). Povinné opaskové pouzdro u kategorie 
Standard vhodné pro skryté nošení. Pouzdro pro automatické pistole musí 
úplně zakrývat lučík. Příslušníci policie a ozbrojených sborů mohou použít 
služební pouzdro. Po dohodě s pořadateli je možné použít i zbraně pro IPSC 
kategorie OPEN. 

Soutěž družstev: Pouze při VC UNIONU 09.11.2013 o putovní pohár VC UNIONU. 
Startují tříčlenná družstva v kategorii Standard. Přihláška musí být podána před 
zahájením první discipliny soutěže. Družstvo musí tvořit alespoň dva členové 
stejného klubu. Do hodnocení družstva se sčítají výsledky ze soutěže 
jednotlivců. 

Disciplíny: Střelba zpoza překážky, střelba na otočné figury, parkurová střelba. Podrobný 
rozpis disciplín bude vyhlášen před závodem. Střelecké discipliny jsou odvozeny 
od výcviku policie a v duchu obranné střelby. V případě rovnosti bodů na 
prvních 10 místech proběhne rozstřel na 25m střelnici. 

Ceny: První tři v kategorii. V soutěži družstev putovní pohár. 

Protesty: Do 20 minut od vyvěšení výsledků, s vkladem 500,- Kč. 

Zdravotní zajištění: Zdravotnická brašna na místě.  Pohotovostní služba Český Brod. 

Pojištění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel je pojištěn z odpovědnosti za 
škodu u Kooperativy č. 71-495000202-7 

Technická ustanovení: Na střelnici je zajištěno občerstvení. Výklad propozic a pravidel náleží pouze 
pořadateli. Soutěž je řízena rozhodčími sportovní střelby v duchu pravidel sport. 
střelby a těchto propozic. 


