
              SHOOTING  CUP    

 

                 Písečná 2019 

 

Pořadatel :  SSK Pod Špičákem, spolek Písečná 

Místo konání :  Venkovní střelnice v Písečné okr. Jeseník 

Datum konání :  21. září 2019  

Popis závodu : Závod v dynamické střelbě ze samonabíjecí pistole a 

pušky  

Situace :   8 situací (pistole, puška i kombinace pistole a puška) 

Účastníci : Pouze pro držitele ZP a členy ozbrojených složek. 

Max. 20 závodníků 

Kategorie :  Jednotlivci    

Zbraně a střelivo : DLOUHÁ ZBRAŇ odpovídající v IPSC kategorii 

Standard nebo Open (holá zbraň v základu s otevřenými mířidly nebo 
osazená zbraň kolimátorem, úsťovou brzdou apod.) Členům ozbrojených 
složek bude umožněn start i se služební zbraní. 



        KRÁTKÁ ZBRAŇ odpovídající v IPSC kategorii 
Standard nebo Production (lehce upravená zbraň, jako např. lehčí stojna 
spouště, zvětšená šachta zásobníku apod. nebo standartně prodávaná 
pistole) 

Min. 2 zásobníky ke každé zbrani 

Min. 100 kusů nábojů ke každé zbrani 

Pro dlouhou zbraň je povinný nosný popruh 

Je zakázáno používat střelivo průbojné, zápalné apod. 

Vybavení : Civilní nebo taktické oblečení, pevná outdoorová nebo 

sportovní obuv, opasek, kvalitní a bezpečné pouzdro na pistoli umístěné na 
straně silné ruky zakrývající lučík spouště. Dále pouzdra na zásobníky pro 
krátkou i dlouhou zbraň, nebo taktická vesta či nosič plátů s pouzdry na 
zásobníky a vybavení, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu a 
nákoleníky.IPSC speedholstery nejsou povoleny. 

Doklady : Zbrojní nebo služební průkaz, průkazy zbraní 

Časový rozvrh : 8:00 – 8:30 registrace do závodu 

     8:30 – 9:00 poučení a oficiální zahájení soutěže 

     9:00 – 16:00 průběh střelby na stanovištích 

           16:30  vyhlášení výsledků 

Přihlášky : Prostřednictvím registrace na emailové adrese 

zuikaku@seznam.cz a následně přímé přihlášení do závodu v den konání 
na střelnici (do přihlášky uvést jméno a velikost trička M,L,XL,XXL) 

Startovné : 500Kč (je nutné zaplatit startovné na účet č.107-

3037100287/0100 a do zprávy pro příjemce uvést jméno) 

Občerstvení : zajištěno 

Ceny : Věcné ceny do 3.místa. POZOR pokud závodník nepočká na 

vyhlášení, cena propadá následujícímu v pořadí. 

Hodnocení : dle pravidel IPSC 



Protesty : Ihned po seznámení s výsledky na jednotlivých stanovištích 

přímo rozhodčímu. Popřípadě přivolanému hlavnímu rozhodčímu. Další 
protesty do 15.min po seznámení s výsledky hlavnímu rozhodčímu 
s vkladem 500Kč (v případě neoprávněného protestu propadá vklad 
pořadateli). 

Sponzoři : 

     
 

 


