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na   

AKČNÍ STŘELBU DO 800M 
 
 

  Střelnice: 
VSETÍN – BZENEC - DRAPLÁK 

 
  



PARTNEŘI SOUTĚŽE: 

 

KAHLES - výrobce kvalitních optických přístrojů 

 

 
                                                               

 
     Výcvik v přesné střelbě  
 
 
 
 
   Výrobce kvalitních optických přístrojů KAHLES a Centrum přesné střelby IWATC,  
Vás zve na soutěž v přesné a akční střelbě z odstřelovacích pušek do 800m.  
Soutěže se konají na střelnicích: Bzenec, STŘELNÁ u Vsetína a Draplák. 
Skládá se z 8 střeleckých kol (7 kol a finále).  
   Každý vítěz v jednotlivých kolech je automaticky zaregistrován na KAHLES CUP, který se 
v roce 2020 koná v ČR na střelnici Bzenec ve dnech 17. – 20. září 2020.  
Dosažené body se sčítají a na konci soutěže vítězové obdrží hodnotné ceny  
od firmy KAHLES.  
Každý soutěžící, může vynechat dva závody. Do celkového pořadí se počítají nejlepší 
výsledky z 5 kol + finálový výsledek. 
 
Složení a termíny závodů: 
 
1. kolo: 14. – 15. února   střelnice Vsetín  
2. kolo: 20. – 21.  března   střelnice DRAPLÁK    
3. kolo:   3. – 4. dubna  střelnice Vsetín 
4. kolo: 17. – 18.  dubna  střelnice Bzenec 
5: kolo: 26. – 27. červen  střelnice Draplák 
6. kolo: 17. – 18.  července   střelnice Vsetín 
7. kolo: 23. – 24. října   střelnice Draplák   
8. kolo: 30. – 31.  října   střelnice Bzenec – FINÁLE 
 
 
KATEGORIE: 
Je stanovena pouze jedna kategorie: SLUŽEBNÍ 
Ráže je do.338LM. Zbraně musí mít charakter služebních zbraní, například: taktické 
dvojnožky, zásobník, taktickou oporu pod pažbu, atd. Zbraň nesmí mít F-Classové doplňky. 
 
CENY: 

- optický zaměřovač Kahles 5-25x56 (Ki 525) 
- binokulární dalekohled Kahles s dálkoměrem 
- binokulární dalekohled Kahles 
- další ceny pro 4. a 5. Místo 

 
DISCIPLÍNY: 
Disciplíny jsou kombinací přesné a akční střelby do 800m, bude provedena v polohách v leže, 
vkleče, ve stoje s oporou o trojnožku nebo s oporou o překážky. 
Střelba bude provedena jak přes den, tak i v nočních podmínkách bez použití přístrojů 
nočního vidění. 



REGISTRAČNÍ LIST  
 

PLATNÝ PRO VŠECHNY STŘELNICE 
BZENEC, VSETÍN, DRAPLÁK 

 
www.sniper-competition.cz 

 
 

STŘELEC: 

JMÉNO:  

PŘÍJMENÍ:  

ADRESA:  

ČÍSLO ZP:  

ČÍSLO OP:  

ČÍSLO ZBRANĚ:  

ČÍSLO PRŮKAZU 
ZBRANĚ:  

RÁŽE:  

TYP ZBRANĚ:  

Účast na trénincích (ANO / NE) 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Registrační list vyplnit a odeslat do 5. února 2020 na adresu: competition@post.cz 
Tato registrace je platná pro všechny závody na celý rok.  
Na ostatní závody, po prvním zaregistrování, stačí jen odeslat zprávu na uvedenou emailovou  
adresu nebo formou SMS na telefonní číslo. +420 608965849, o účasti na dalším 
tréninku a závodě s dodržením stanoveného termínu registrace (viz.níže). 
 
 
Datum nejpozdější registrace na závody: 
 
1. kolo: 14. – 15. února  Vsetín   5. února  
2. kolo: 20. – 21.  března  DRAPLÁK    9. března 
3. kolo:   3. – 4. dubna Vsetín   22. března 
4. kolo: 17. – 18.  dubna Bzenec   12. dubna 
5: kolo: 26. – 27. červen Draplák   16. června 
6. kolo: 17. – 18.  července  Vsetín   6. července 
7. kolo: 23. – 24. října  Draplák   12. října 
7. kolo: 30. – 31.  října  Bzenec – FINÁLE 22. října 
 
 
 



PROPOZICE  
NA JEDNOTLIVÉ STŘELNICE 

 
 
 
Místo:  Střelná u Vsetína  (CZ) 
 
GPS pozice:   49.1780661N, 18.1260411E (mapy.cz) 
                                       
Termín soutěže: 15. 2. / 4. 3. / 18.7. 
   vždy od 08.30 hod na střelnici 
Termín tréninku: 14.2. / 3.3. / 17.7.  
                    vždy od 12.00 – do 15.00 hodin 
 
Doba ukončení: do 17.00 hodin 
Registrace:  od 07,00 hod v den soutěže.  
Počet nábojů: 80 ks do soutěže  
   LIBOVOLNÝ POČET NA TRÉNINK 
Zbraň:  je povolena ráže do.338LM.  
 
Startovné:  trénink:   400,- Kč (16 EU)  
   závod: 1000,- Kč (40 EU) 
 
Dotazy:   +420 608 965 849.  
Protesty:  po zaplacení poplatku 2.500 Kč 
Kategorie:  jednotlivci 
Vybavení: pozorovací dalekohled, laserový dálkoměr, taktická podpěra pod pažbu je 

povolena, trojnožka pro střelbu s oporou 
Zbraně: NENÍ povolena ráže 12,7mm a CHEY-TAC… 
Pojištění: všichni na vlastní nebezpečí, za škody na osobním materiálu zodpovídá 

každý soutěžící sám.       
Strava:  v den soutěže oběd - je v ceně  
   na střelnici je možné zakoupit další občerstvení 
Ubytování:  možnost využití ubytovacího zařízení:  

- Relaxační areál Horní Lideč (telefon: +420 608 300 345)                                               
6km od střelnice 

- Ubytovací zařízení Pulčínské Skály (602 824 664) 
- Ubytovací zařízení v areálu střelnice 100,- Kč /osoba 

 
 
ORGANIZACE STŘELEB. 
V případě nepřízně počasí má organizátor právo na změnu terčů. 
 
NÁSTŘEL: 12.00 – 15.00 hodin 

 20 minut na nástřel na vzdálenosti  
V případě menšího počtu střelců v době nástřelu se čas může prodloužit 

 100m – papírový terč 
500m – papírový terč + gong 
800m – gong  (pokud to bude časově možné i papírový terč) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Místo:  BZENEC  (CZ) 
 
GPS pozice:   48°57´23.118“N,  17°16´43.592“ E (mapy.cz)    
                                    
Termín soutěže: 18. 4. / 31.10.  
   vždy od 08.30 hod na střelnici 
Termín tréninku: 17. 4. / 30. 10.                                                                                         

vždy od 12.00 – do 15.00 hodin 
 

Doba ukončení: do 17.00 hodin 
Registrace:  od 07,00 hod v den soutěže.  
Počet nábojů: 80 ks do soutěže  
   LIBOVOLNÝ POČET NA TRÉNINK 
Zbraň:  je povolena ráže do.338LM.  
 
Startovné:  trénink: 400,- Kč (16 EU)  
   závod: 800,- Kč (32 EU) 
 
Dotazy:   +420 608 965 849.  
Protesty:  po zaplacení poplatku 2.500 Kč 
Kategorie:  jednotlivci 
Vybavení: pozorovací dalekohled, laserový dálkoměr, taktická podpěra pod pažbu je 

povolena, trojnožka pro střelbu s oporou 
Zbraně: NENÍ povolena ráže 12,7mm a CHEY-TAC… 
Pojištění: všichni na vlastní nebezpečí, za škody na osobním materiálu zodpovídá 

každý soutěžící sám.       
Strava:  soutěžící řeší individuálně 
Ubytování:  na internetových stránkách: „ubytování Bzenec“ 
 
 
 
ORGANIZACE STŘELEB. 
V případě nepřízně počasí má organizátor právo na změnu terčů. 
 
NÁSTŘEL: 12.00 – 15.00 hodin 

 20 minut na nástřel na vzdálenosti  
V případě menšího počtu střelců v době nástřelu se čas může prodloužit 

 100m – papírový terč 
300m – papírový terč + gong 
600m – gong  (pokud to bude časově možné i papírový terč) 
800m - gong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Místo:  DRAPLÁK  (Slovensko - Čachtice) 
 
GPS pozice:   48.7340150 N, 17.7924628 E (mapy.cz)                                       
 
Termín soutěže: 20. – 21. 3.   

začátek 20. 3. v 14.30 hod. na střelnici (denní a noční střelba) 
    21. 3. v 08.30 hod. na střelnici (denní střelba) 
 

26. – 27. 6.   
začátek 26. 6. v 14.30 hod. na střelnici (denní a noční střelba) 

    27. 6. v 08.30 hod. na střelnici (denní střelba) 
 
23. – 24. 10.  
začátek 23. 10. v 14.30 hod. na střelnici (denní a noční střelba) 

    24. 10. v 08.30 hod. na střelnici (denní střelba) 
 

Trénink:  trénink bude součástí závodů 
Doba ukončení: vždy druhý den závodů do 17.00 hodin 
Registrace:  od 13.00 hod v den soutěže.  
Počet nábojů: 80 ks do soutěže  
   LIBOVOLNÝ POČET NA NÁSTŘEL 
Zbraň:  je povolena ráže do.338LM.  
 
Startovné:  70,- EURO 
 
Dotazy:   +420 608 965 849.  
Protesty:  po zaplacení poplatku 100,- EURO 
Kategorie:  jednotlivci 
Vybavení: pozorovací dalekohled, laserový dálkoměr, taktická podpěra pod pažbu je 

povolena, trojnožka pro střelbu s oporou 
Zbraně: NENÍ povolena ráže 12,7mm a CHEY-TAC… 
Pojištění: všichni na vlastní nebezpečí, za škody na osobním materiálu zodpovídá 

každý soutěžící sám.       
Strava:  soutěžící řeší individuálně 
Ubytování:  možnost využití ubytovacího zařízení v Novom Mestě n/V,  

nebo spací pytel a na střelnici (menší ubytování v areálu střelnice) 
 
 
ORGANIZACE STŘELEB. 
V případě nepřízně počasí má organizátor právo na změnu terčů. 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření: 

 na palebné čáře se soutěžící budou řídit pokyny rozhodčího.  
 střelba do terče jiného, než vlastního nebo mimo terč za účelem „ověření nástřelu“ 

bude trestáno okamžitou diskvalifikací bez nároku vrácení registračního poplatku. 
 během závodu, po vydání pokynů ke střelbě, rozhodčí mohou provést namátkovou 

kontrolu zbraní a počet nábojů v zásobníku. 
 Na palebné čáře bude pouze stanovený počet nábojů na střílející disciplínu.  
 Čistit zbraně se smí pouze ve stanoveném prostoru se souhlasem organizátora nebo 

rozhodčích. 
 Jakákoliv manipulace mimo palebnou čáru a vymezený prostor je zakázána! 

 


