
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ 
KLUB BOROVANY 
POŘÁDÁ A ZVE VÁS NA 
SOUTĚŽ 

„VOJENSKÁ  PUŠKA“ 

 

Místo konání: střelnice BOROVANY 

Datum: 16.10. 2021 

Prezentace: 08:30 – 09:00 hodin 

Startovné: 100,- Kč za kategorii 
-------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 
Kategorie: 
 
 
 
 
-------------------------------- 
Disciplíny: 

První část soutěže: „Vojenská puška“ 
A) VPu - opakovací,otevřená mířidla 
B) VPu - samonabíjecí,otevřená mířidla 
C) VPu - předovky, otevřená mířidla – vložená soutěž 
D) VPu - do ráže 6 mm se střed.zápalem, otevřená mířidla  
--------------------------------------------------------------------------- 
Kategorie A, B, D)  
- terč reduk.figura s kruhy , vzdálenost 50m v leže, počet ran 
3+10 
- terč reduk.postava s bílým středem, vzdálenost 50m v leže, 
počet ran 10 
Kategorie C)  
-  terč mezinárodní pistolový 50/20, vzdálenost 50m, ve stoje, 
počet ran 3+10 
- terč nekrytě ležící figura s kruhy 135/P-I, vzdálenost 50m, ve 
stoje, počet ran 10 

  
 
 

Druhá část soutěže: „VŘSR“ 
- startovné 100,- Kč 
- střelba z Ruských opakovacích nebo samonabíjecích pušek  
na náboj ráže 7,62 a více 
- terč „překvapení pořadatele“, vzdálenost 50m, vleže, 10 ran 
- dobové uniformy vítány 
 

 Třetí část soutěže: „Rumový střelec“ 
-střelba na etiketu Jindřichohradeckého rumu, 50m, 5 ran 
vleže, na náboj se středovým zápalem, bez úprav, otevř. 
mířidla, bez omezení ráže . Jeden střelec může zakoupit více 
terčů, max 4ks. Cena za terč 50 kč, hlavní cena je dárková 3 
litrová láhev 40% rumu. V případě prodeje více než 50 terčů 
bude druhá cena 1 litrová láhev rumu a třetí místo bude 
ohodnoceno půllitrem rumu. 
 

--------------------------------  
 

Ředitel soutěže: František Malík 

Hlavní rozhodčí: František Slípka  
Zdravotní zabezpečení: MUDr. Milan ŠUP 

Protesty: do třiceti minut od zveřejnění výsledků se vkladem 250,-Kč 
k rukám HR 
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Bezpečnostní opatření: 
 
 
 
Poznámka: 

účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni 
dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se 
pokyny organizátora soutěže. Zbraně a střelivo dle 
z.č.119/2002 Sb. Chrániče sluchu povinné. 
Zbraně a střelivo vlastní. Úpravy mířidel oproti výrobci nejsou 
povoleny. Každá kategorie bude hodnocena zvlášť. Pozorovací 
dalekohledy povoleny. Změna propozic vyhrazena. 

Občerstvení: Zajištěno na střelnici 
 

Kontakt: MUDr.M.Šup tel.606637227 e-mail: strelec602@seznam.cz 
 


