
                                                                                      
 
 

ZBRANĚ LIBEREC  a  STŘELNICE LUDVÍKOVICE 
 

pořádají 1. ročník - seriál závodů 
 

CZECH SNIPER CUP 
   

ve sportovní střelbě z velkorážní pušky s puškohledem od 100m do 375m 
 

         
Název akce  Czech Sniper Cup 
Termín                           1. kolo -  28.02.2015 
   2. kolo - 06.06.2015 
   3. kolo -  11.07.2015 
   4. kolo -  24.10.2015 
   5. kolo -  21.11.2015  
   Celý seriál se skládá z 5-ti jednotlivých kol, každé vyhodnoceno zvlášť. 
   Do celkového vyhodnocení ročníku se počítají 3 nejlepší kola. Celkové  
   vyhodnocení bude vyhlášeno na konci 5. kola 21.11.2015. 
Ředitel soutěže       Chudoba Aleš 
Hlavní rozhodčí            Jindřich Jáchym - rozhodčí I.třídy A-0138 
Správce střelnice Cyprich Luboš 
Pokladník                      Cyprichová Renata 
Místo konání                 Střelnice Ludvíkovice u Děčína 
Druh soutěže        Soutěž jednotlivců  
Pořadatel                Střelnice Ludvíkovice a Zbraně Liberec 
Disciplína  Velkorážní libovolná puška s puškohledem od ráže .223 REM do 8 mm 
   V tomto 1. ročníku nebudou zbraně rozděleny do kategorií. 
   Letos vytvoříme přehled zbraní a na příští ročník se uvidí, zda budeme 

kategorie vymýšlet. 
Kategorie  jednotlivci                                       
Doklady                         Zbrojní průkaz, průkaz zbraně. 
Startovné               350 Kč  
Zbraně a střelivo          Každý závodník vlastní 
Přejímka zbraní            Bude provedena při prezentaci 
Časový plán                  8:00 – 8:45 prezentace 
                                       8:45 nástup a seznámení s průběhem soutěže 
                                       9:00 zahájení střelby 
Způsob soutěže Sportovní střelba na 100m - 375m  s puškohledem. 
                                       1 směna 10 střelců 
 

 
 
 
 



                                                                                      

 
 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 
 

Studená rána     vzdálenost 150m - 250m – terč VzPi 162 P. Výstřel na povel rozhodčího v čase  
  6 sekund. 

Hodnocení – hodnota kruhů. 
Bipody povoleny, zadní bag a 3. noha – zákaz. 
 

Mířená střelba        300m     terč 50/20 negativní (viz. příloha) – 3+10 ran v čase 7,5 min. 
   375m     terč pachatel  + rukojmí (viz. příloha) – 3+10 ran v čase 7,5 min.  

Za rukojmího se body odečítají, z důvodu úspory času nebude samostatný 
nástřel. Střílet se budou obě vzdálenosti najednou. Nejhorší 3 rány z 
každého terče budou škrtnuty.  
Hodnocení – hodnota kruhů.  
Bipody, zadní bag a 3. noha povoleny. 

 
Mířená střelba  vzdálenost 100m  - terč 135 P1 – 10 ran v čase 7 minut. 
z loktů   střílí se bez bipodů, řemenů a bagů, tak jako vojenská puška. 
   Hodnocení – hodnota kruhů. 
                                     Bipody, zadní bag a 3. noha jsou zakázané. 
 
Mizivé terče              vzdálenost 100m a 200m - terč hlava s kruhy (viz. příloha), 
   nejprve proběhne ukázka terčů na obou vzdálenostech, dále se  
                                střílí 1. rána na 100m v čase 6 sek. (pauza 10 sek.) 200m v čase 6 sek. 

(pauza 10 sek.) 100m v čase 6 sek.(pauza 10 sek.)………. 
   Celkem 5 ran na 100m a 5 ran na 200m. 
                       Hodnocení - hodnota kruhů + 10 bodů za zásah bodované zóny terče.    
   Bipody povoleny, zadní bag a 3. noha – zákaz. 
 
 
Legenda  Snažili jsme se pro Vás vymyslet jiný typ závodu, než se střílí na ostatních 

střelnicích. Pokud se tyto disciplíny neosvědčí, v dalších ročnících se mohou 
změnit. Vaše nápady uvítáme na níže uvedených e-mailových adresách. 
Na vzdálenostech 100 – 250 m jsme pro Vás připravili střelecké situace, které 
by Vás mohli potkat v reálném boji. Ne vždy má sniper možnost střílet 
s oporou zbraně. Přesto si musí poradit, aby přežil. 
Vzdálenost 300 m je čistě sportovní záležitost, zde se má přednost precize. 
Nejdelší vzdálenost 375 m jsme okořenili terčem postava + rukojmí. Každý 
odstřelovač se do podobné situace dostává. Musí odstranit teroristu nebo 
pachatele a rukojmímu nesmí ublížit. V reálném životě je to složitější. Zde 
odečítáme za rukojmího pouze body.  

Technické  
podmínky   Závodník může startovat v jedné kategorii víckrát, pokaždé s jinou zbraní. 
 
                                      Na palebné čáře bude během střelby TICHO !!!  

Kdo bude rušit, bude vykázán, když bude pokračovat, následuje diskvalifikace 
bez náhrad.  
Nedodržení propozic závodů a podvádění = diskvalifikace.  



                                                                                      
                                      
 
 
Ceny                            jednotlivá kola – diplomy, medaile a drobné ceny do třetího místa (případně  

slosování cen v tombole). Celý ročník – poháry, diplomy, dárkové poukazy 
v hodnotě 3.000, 2.000 a 1.000,- Kč pro nákup libovolného zboží v prodejně 
Zbraně Liberec. Velká tombola pro účastníky čtyř kol.  
Hlavní cena – vyhlídkový let vrtulníkem + řada dalších zajímavých cen 

 
                                                      
Protesty                        Po mířené části závodu bude vyvěšena průběžná výsledková listina, po 

mizivých terčích budou vyvěšeny výsledky kompletní. Celkové vyhodnocení 
bude závodníkům k dispozici po dobu min. 20 minut. Pak je vyhodnocení 
považováno za odsouhlasené a bude provedeno vyhlášení závodu.  
Žádáme všechny závodníky, aby si zkontrolovali včas své výsledky. Bude na to 
dostatek času. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. 
Písemně proti vkladu 500 Kč do rukou hl. rozhodčího. Při kladném výsledku 
bude částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. 
 

Hospodářské  
ustanovení    Všechny náklady si závodníci hradí sami, nebo jejich vysílající složka. 
 
Pojištění  Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody  

zodpovídá sám.           
 
Kontakt                        Luboš Cyprich, tel. 604567641, e-mail: CyprichL@seznam.cz 
   Aleš Chudoba, tel. 603276071, e-mail: zbrane@zbraneliberec.cz 
 
ZMĚNA PROPOZIC VYHRAZENA. 
 
Sponzoři akce   Letecká společnost Nisa Air Mladá Boleslav 

- dárce hlavní ceny do celoroční tomboly 
Město Nový Bor 
Pivovar Konrád 
Armytrika.cz 
Armyshop E-Army Liberec 
Bytové družstvo Sever Liberec 
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Příloha - ukázky terčů 
 

Studená rána       300 m 
terč VzPi 162P      50/20 negativní  

                               
 
 
375 m     100 + 200 m   100 m 
pachatel + rukojmí   hlava s kruhy   135 P1 

     


