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Propozice 

Moravský pohár 2011 – 3. kolo  
Pořadatel :    Klub I.P.S.C. č.23 Zlín, AVZO ZA MORAVOU  
Datum konání :  14. květen 2011 (13.5. závod RO a pořadatelů) 
Místo :    Střelnice „Za Moravou“ Otrokovice 
Stupeň obtížnosti :   LEVEL II 
Vedení závodu  : ředitel   Tomáš Lovecký 

  hlavní rozhodčí Petr Husták 
   RO statistik  Petr Husták 
Návrh situací :   Petr Husták 
Počet stanoviš ť/ran :  6 / 101 
Divize :     O, M, S, P, R, dle zájmu SS 
Kategorie :     ženy, senior, junior, podle platných pravidel   
Startovné :     300,- Kč  při prezenci v den závodu 
Přihlášky :   e-mail: ipsc23@volny.cz, SMS 603 200 211, při 

prezenci v den závodu, skype: petr.hustak, 
icq: 101774236, 
on-line zde: http://www.volny.cz/ipsc23/formular 

Kapacita závodu :  120 závodníků 
Účast :    členové APS ČR 
Prezence :  8:00 – 8:45 hod  
Začátek závodu : 9:00 hod 
Bezpečné úhly : L/P v popisu každé střelecké situace, výškový do 

úrovně valů 
Protesty :    Podle pravidel IPSC s vkladem 1000,-Kč, do 

rukou hl. rozhodčího do 60min od vyvěšení 
výsledků. Při neoprávněném protestu propadá 
pořadateli.  

Výstroj : Chrániče sluchu a zraku povinné pro všechny 
přítomné včetně diváků. Pouze opasková 
pouzdra na zbraň zakrývající lučík a spoušť, 
opasková pouzdra na zásobníky. 

Vyhlášení výsledků do 60 minut po ukončení závodu.  
Organizátor si vyhrazuje právo kontroly pr ůkazu zbran ě a ZP. 
Závodník ům je p řísně zakázáno požívat alkoholické nápoje a omamné 
látky, m ůže být kontrolováno.  Nevyzvednuté ceny propadají pořadateli. 
Zveřejněno obvyklým způsobem. 
 

www.volny.cz / ipsc23 



 
Zdravotní zabezpečení: lékařská pohotovostní služba poliklinika 
Otrokovice,  Baťova nemocnice Zlín 
Závod je uspo řádán podle platných pravidel Mezinárodní 
konfederace praktické st řelby vydaných v české verzi Asociací 
praktické st řelby České republiky .  
Všichni závodníci a diváci jsou povinni dodržovat „Návštěvní řád“ 
střelnice „Za Moravou“. Občerstvení v omezené míře na střelnici. 
Závodníci startují na své náklady nebo náklady vysílající organizace. 
Závodníci jsou plně odpovědní za jimi způsobenou újmu nebo škodu.
  
Cesta na střelnici: Od Hulína, mimo dálnici: Cca 2 km za obcí Tlumačov, 
před silničním nadjezdem vpravo, kruhovým objezdem rovně, za mostem 
přes Moravu cca 200m vlevo na úzkou cestu (na konci svodidel), po cca 
1km střelnice.  
Od Hulína po dálnici: Sjet z dálnice na E30-Otrokovice, světelnou 
křižovatkou rovně, po cca 1km kruhovým objezdem vpravo, po cca 2km 
kruhovým objezdem vlevo, za mostem přes Moravu cca 200m vlevo na 
úzkou cestu (na konci svodidel), po cca 1km střelnice. 
 

 
 

  N49°12´38" , E17°30´16"  
 

Změna propozic vyhrazena. 

Situace č.1 
 

 

 
 
 
 

Typ: Kr. střel. situace Hodnocení: Comstock 
Min. počet ran 8 Vzdálenost: Do 20 m 
Terče: 4 IPSC 
Max. počet bodů 40 Bezpečné úhly ±30°, do výše valu 
Start/Stop: Zvukový signál / Poslední výstřel 
Penalizace: Podle pravidel IPSC 
Start. pozice: Volný postoj ve vymezeném prostoru, zbraň na opasku 

nabitá, zajištěná. Revolvery s nabitým válcem. Slabá ruka 
drží provaz, který aktivuje kývající T1 a T2. 

Průběh: Po zvukovém signálu závodník aktivuje provazem terče T1 a T2, střílí 
terče po 2 ranách v libovolném pořadí. Vše pouze z vymezené zóny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Situace č.2 

 
 

 
 

Typ: Kr. střel. situace Hodnocení: Comstock 
Min. počet ran 9 Vzdálenost: Do 20 m 
Terče: 2 IPSC, 5 PP 
Max. počet bodů 45 Bezpečné úhly ±30°, do výše valu 
Start/Stop: Zvukový signál / Poslední výstřel 
Penalizace: Podle pravidel IPSC 
Start. pozice: Volný postoj ve vymezeném prostoru, Zbraň na opasku, 

nabitá zajištěná. Revolvery s nabitým válcem. 
Průběh: Po zvukovém signálu střelec střílí volným stylem kovy do padnutí, 

v papírových terčích se vyhodnocují dva nejlepší zásahy. PP1 zvedá 
T1 a T2. Vše pouze z vymezené zóny.  

 

Situace č.3 
 

 
 

 
Typ: Dl. střel. sit. Hodnocení: Comstock 
Min. počet ran: 27 Vzdálenost: Do 20 m 
Terče: 12 IPSC, 3PP 
Max. počet bodů: 110 Bezpečné úhly ±30°, do výše valu 
Start/Stop: Zvukový signál / Poslední výstřel 
Penalizace: Podle pravidel IPSC 
Start. pozice: Volný postoj ve vymezeném prostoru, Zbraň na opasku, 

nabitá zajištěná. Revolvery s nabitým válcem. 
Průběh: Po zvukovém signálu střelec řeší situaci v libovolném pořadí po dvou 

ranách do papírových terčů, kovy do padnutí. 
 



 
 

 
Situace č.4 

 
 

 
 
 

Typ: Dl. střel. sit. Hodnocení: Comstock 
Min. počet ran: 17 Vzdálenost: Do 20 m 
Terče: 8 IPSC , 1 plate 
Max. počet bodů: 85 Bezpečné úhly ±45°, do výše valu 
Start/Stop: Zvukový signál / Poslední výstřel 
Penalizace: Podle pravidel IPSC 
Start. pozice: Volný postoj ve vymezeném prostoru, Zbraň na opasku, 

nabitá zajištěná. Revolvery s nabitým válcem. 
Průběh: Po zvukovém signálu střelec střílí terče v libovolném pořadí po dvou 

ranách do terče, plate do padnutí.  

 

 
 
         Situace č.5 

 
 

Typ: Dl. střel. sit. Hodnocení: Comstock 
Min. počet ran: 31 Vzdálenost: Do 30 m 
Terče: 14 IPSC, 3 2/3 PP 
Max. počet bodů: 155 Bezpečné úhly ±90°, do výše valu 
Start/Stop: Zvukový signál / Poslední výstřel 
Penalizace: Podle pravidel IPSC 
Start. pozice: Volný postoj ve vymezeném prostoru, Zbraň na opasku, 

nabitá zajištěná. Revolvery s nabitým válcem. 
Průběh: Po zvukovém signálu střelec řeší situaci volným stylem, terče 

v libovolném pořadí po dvou ranách do terče, kovy do padnutí pouze 
přes okno. 

 



 
         

Situace č.6 
 

 
 
 

Typ: Kr. střel. sit. Hodnocení: Comstock 
Min. počet ran: 9 Vzdálenost: Do 10 m 
Terče: 3 IPSC, 3 plate 
Max. počet bodů: 45 Bezpečné úhly ±30°, do výše valu 
Start/Stop: Zvukový signál / Poslední výstřel 
Penalizace: Podle pravidel IPSC 
Start. pozice: Volný postoj ve vymezeném prostoru, Zbraň na opasku, 

nabitá zajištěná. Revolvery s nabitým válcem. 
Průběh: Po zvukovém signálu střelec střílí volným stylem po dvou ranách do 

papírových terčů, kovy do padnutí, červené plate jsou Hard Covery. 
Vše pouze z vymezeného prostoru. 

 

 
 

 
 
 

NOVÉ PNEUMATIKY ZA NÁKUPNÍ CENY 
 

www.igtt.cz/pneu  
nebo 

http://rsshop.webnode.cz/  
____________________________________ 

 

 
 

http://www.videoduplikace.zlin.cz/  
 


