
PODMÍNKY STŘELECKÉ SOUTĚŽE DLE PRAVIDEL LOS PRO ROK 2019 

Pořadatel:  SSK Pod Špičákem, spolek Písečná 

Hlavní sponzoři: ADOS TRANS, s.r.o. Za podjezdem 474/25 Jeseník, Bukovice 

    Nabíjet a pálit 

Datum, divize, skupina a maximální počet soutěžících na jedno kolo: 

Datum Krátká zbraň Skupina Max. počet 
soutěžících 

14. dubna 2019 Pistole Civilista 22 

19. května 2019 Pistole Civilista 22 

9. června 2019 Pistole Civilista 22 

14. července 2019 Pistole Civilista 22 

15. září 2019 Pistole Civilista 22 

6. října 2019 Pistole Civilista 22 

 

Místo: Střelnice SSK Pod Špičákem v Písečné 

Organizační výbor:  

 ředitel závodu:   Gabriel Terkovič 

 hlavní rozhodčí:  David Lukeš                                 

Obsah závodu:  

 Akční střelba na různé druhy terčů, na základě  pravidel Lidové obranné střelby. Závod má 

 sportovní podobu reálné obranné střelby. Zbraně i výstroj musí být vhodné na skryté nošení, 

 které je pro občana dáno zákonem. Střelba probíhá ze skrytého nošení. 

 Celá soutěž pro rok 2019 je rozvržena do výše uvedených šesti termínů, kdy každý z nich 

 obsahuje čtyři střelecké situace (z nichž jsou první dvě tajné). 

Podmínky účasti:           

 Do 17.února 2019 se mohou přihlásit střelci, jež se úspěšně účastnili „Střelecké soutěže dle 

 pravidel LOS v roce 2018.“ 

 Od 18. února 2019 se mohou přihlásit majitelé zbrojních průkazů, kteří předloží předepsané 

 doklady. (Pokud nebude naplněn navržený stav v počtu 22 soutěžících)  

 Zápis přihlášeného střelce je realizován až po uhrazení startovného k rukám ředitele soutěže 

 V den úspěšného absolvování kola soutěže (bez diskvalifikace) má soutěžící možnost 

 přihlášení na další kolo soutěže. Pokud této možnosti nevyužije, je následující den jeho místo 

 uvolněno dalším zájemcům. 

 Funkcionáři i rozhodčí se mohou zúčastnit soutěže jako soutěžící. 

 Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout závodníka.           

 

 

 



Ceny:     

 - Po vyhodnocení každého ze šesti kol soutěže budou nejlepší tři střelci odměněni diplomem.  

  

 - Pro vyhodnocení celé „Střelecké soutěže dle pravidel LOS pro rok 2019“, budou směrodatné 

  čtyři nejlepší výsledky soutěžícího z libovolných kol soutěže. Na základě těchto výsledků se 

  pak třem nejlepším dne 6. října 2019 předají diplomy a hlavní ceny sponzora (1. místo        

  1000 kusů nábojů LUGER, 2. místo 500 kusů nábojů LUGER, 3. místo sada sprejů na čištění 

  zbraní). 

  

 - Výběr jedné z pistolí (HS PRODUKT XDM-9, HS PRODUKT XDS-9, Glock 43, Glock 19 Gen. 4,  

 Glock 17 Gen. 4, nebo CZ P-10 C). Tato cena se bude dne 6. října 2019 losovat ze střelců,    

 kteří úspěšně absolvují minimálně čtyři kola soutěže (bez diskvalifikace). Střelci zařazení do 

 slosování musí být při losování fyzicky přítomni, nebo si zajistí zplnomocněného zástupce. 

Startovné: 

 300,- Kč na jedno kolo soutěže. 

Zbraně a střelivo:             

 Pistole ráže větší než 6,35 Br, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, a které 

 vyhovují pravidlům LOS. Zbraň musí být nositelná skrytě a její úpravy nesmí toto základní 

 kritérium znemožňovat. Zakázány především puškohledy, kolimátory, dioptry, přídavné 

 kompenzátory, přídavná závaží a nestandartní zásobníky. 

Střelivo s jednotnou střelou, povolené platnou právní úpravou pro daný druh zbraně. 

Výslovně zakázáno střelivo průbojné, svítící, zápalné, s ocelovým jádrem a každé další 

střelivo, které zjevně poškozuje terče. 

Časový rozvrh:             

 Prezentace                                      07:30 – 08:15 

 Poučení                                            08:15  

 Závod                                                08:30 – 12:30 

 Předpoklad vyhlášení výsledků    13:00 

 Hodnocení:     

 - Čas měřený „Speed timerem“ + penalizace           

 - Na každé situaci se „celkový čas situace“ (CČS) nejrychlejšího střelce na dané situaci označí,      

 jako referenční a je mu přiděleno 100 %. Procenta všech ostatních střelců jsou pak dána 

 vzorečkem 100 x (CČS vítěze situace/CČS daného střelce). Na konci závodu se procenta z 

 jednotlivých situací všech závodníků sečtou a vítězí střelec s nejvyšším počtem. 

 - Pro vyhodnocení celkového pořadí „Střelecké soutěže dle pravidel LOS pro rok 2019“ bude 

 použit aritmetický průměr z nejlepších čtyřech kol soutěže. 

Protesty:                      

 Podávají se do 15 minut od oznámení výsledků. Vklad Kč 300,-- do rukou hlavního 

 rozhodčího. Tento vklad při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. 


