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P r o p o z i c e 
 
 
I.  Všeobecná ustanovení : 
 
Pořadatel :   BASE 47 
 
Datum konání :   neděle 12.5.2013 
 
Místo konání :                střelnice Fox Chloumek u Mělníka  
 
Organizace závodu :  ředitel závodu:   Aleš Vondráček 

hlavní rozhodčí :   Martin Potocký 
                                       
 
 
II. Technická ustanovení: 
 
Druh soutěže :    Praktická/obranná střelba – dlouhá + krátká zbraň (puška + pistole) 
     
Situace:    5 situací - 3x kombinace puška a pistole ,1x puška, 1x pistole 
    vzdálenosti střelby 0-55 metrů, terče papírové + kovové 
 
Účast:    Držitelé zbrojních průkazů příslušných skupin a členové ozbrojených složek 
 
Kategorie :   pouze jednotlivci 
 
Startovné :   400 ,- Kč 
 
Přihlášky:   E-mailem nejpozději do 10.5.2013 na adresu zacek@base47.cz - registrace do 

vyčerpání kapacity, dále jako náhradníci.  
     Do přihlášky prosíme uveďte: jméno, e-mail, tel.kontakt, typ zbraně (dlouhá+krátká)

       
Zbraň :    DLOUHÁ ZBRAŇ odpovídající v IPSC kategorii Standard nebo Open – členům 

ozbr.složek bude umožněn start i se služební zbraní. Možno startovat i s krátkou 
zbraní v konverzi. 

    KRÁTKÁ ZBRAŇ odpovídající v IPSC kategorii Standard nebo Production resp. 
kritériím obranné zbraně dle pravidel IDPA/AOS/LOS 

 
Vybavení:    Minimálně dva zásobníky ke každé zbrani – nošení zásobníků na opasku nebo ve 

vestě (chest rigu). 
     Mířidla a zaměřovače – bez omezení druhu nebo typu. 
    Pro krátkou zbraň pouzdro zakrývající spoušť s možností zajištění (zakázaná jsou 

zejména sportovní otevřená pouzdra) 
    Pro dlouhou zbraň povinný nosný popruh. 
    Pro přenášení dl.zbraní po střelnici je vyžadováno uzavíratelné pouzdro. 
 
Zvláštní vybavení:  Protiplynová maska (máte-li vlastní, vemte si ji...)     
 
Střelivo:    Minimálně 75ks nábojů do krátké zbraně a 75ks do dlouhé zbraně. Pouze 

povolené výrobní provedení. 
 
Doklady:   Zbrojní průkaz (služební průkaz), průkaz zbraně 
 
Časový rozpis  závodu:  7:30  - 8:15 - prezentace 
    8:15  - 8:30 - nástup 

8:45             - zahájení soutěže   
cca 18:00           - předpokládané vyhlášení výsledků soutěže  

 
 
 
 



 

 

III. Zvláštní ustanovení : 
 
Výklad propozic :               Náleží výhradně pořadateli (změny vyhrazeny) 
 
Protesty:                                   Ihned po seznámení s výsledky na jednotlivých stanovištích  přímo rozhodčímu, 

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

 
Ceny :               Hlavní cena – pistole GLOCK + věcné ceny do 10.místa    
             POZOR!!! Pokud závodník nepočká na vyhlášení, cena propadá následujícímu 

v pořadí. 
 
Bezpečnost:   Jakákoliv manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště nebo bezpečnostní zónu  

je zakázána. Krátká zbraň musí být v prostoru střelnice uložena v pouzdře nenabitá 
se spuštěným  kohoutem a s vyjmutým zásobníkem.  

    Dlouhá zbraň musí být uložena v pouzdře nenabitá s vystaveným závěrem (nebo, 
není-li možno, s komorovou vlaječkou) a s vyjmutým zásobníkem.  

    Střelec smí vyjmout zbraň  z pouzdra pouze na stanovišti na povel rozhodčího, nebo 
na místě k tomu účelu speciálně určeném (bezpečnostní zóna-BZ). V BZ je 
zakázána jakákoliv manipulace se střelivem – mimo BZ bez omezení..  

    Hrubé porušení   bezpečnostních zásad znamená okamžitou diskvalifikaci z celé 
soutěže. Další bližší poučení bude provedeno na jednotlivých stanovištích resp. před 
začátkem závodu. 

    Před vstupem do prostoru závodu (bude vyznačeno) uveďte prosíme zbraně 
(všechny) do bezpečného stavu (viz.výše) 

 
Pro všechny osoby na střelnici je povinná ochrana zraku, pro střelce na situaci 
ochrana zraku a sluchu! 

 
Hodnocení:   Výsledek na situaci tvoří koeficient - zisk bodů dělený časem se započítáním 

případných penalizací. Pro konečné hodnocení se započítává součet pořadí z 
jednotlivých situací. Při rovnosti dvou střelců rozhoduje vzájemný poměr výsledků 
na jednotlivých situacích, při rovnosti tří (a více) střelců rozhoduje součet 
koeficientů. 

      
Občerstvení :   ANO! Stánek firny Arter - maso na grilu, klobásy, guláš, čaj, káva, nealko atd.  
 
Doprava :               Vlastní, (plánek polohy střelnice fox-strelnice) 
 

 
 

Prosíme parkujte pouze na vyznačeném místě a nevjíždějte do prostoru střelišť. 
Před vstupem do prostoru závodu využijte „místo pro vybití zbraní“ Děkujeme! 



 

 

Hlavní partneři závodu: 

        
MPI CZ s.r.o. – www.mpicz.com         ARMED STORE s.r.o. – www.armed.cz 
zástupce a výhradní dovozce zbraní a dalšího sortimentu       army & outdoor shop 
zn. Glock, BT, Ruger, Aimpoint, Fobus... 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Partněři závodu: 
 

     
Revision Military - www.revisionmilitary.com  SPM Liberec s.r.o. - www.spm-liberec.com 
výrobce špičkových balistických ochranných brýlí   český výrobce armádního a outdoorového vybavení 
 

       
ALSAPRO s.r.o. – www.alsapro.cz   NO LIMIT SURPLUS – www.511tactical.cz 
dodavatel střeliva a komponentů pro přebíjení  zástupce značky 5.11 Tactical series v ČR 
 

        
Nůž-Knife-Messer s.r.o. – www.mujnuz.cz  BEAREKA – www.beareka.cz 
online prodej nožů, zbraní a příslušenství   prodejce zbraní, střeliva, příslušenství... 
 

             
S-GEAR s.r.o. – www.s-gear.cz    střelnice Čekanice 
vybavení pro přežití a outdoorové aktivity   jihočeská střelnice v Táboře se střelišti 25/50/100m 
 

      
RESCUE s.r.o. – www.rescue4you.cz    Czech Association of Combat Medics – www.cacm.cz 
dodavatel moderních prostředků pro první    české sdružení zabývající se oblastí neodkladné 
pomoc a dalšího zdravotnického materiálu    přednemocniční péče v taktickém prostředí 


