
  
 
 

ZBRANĚ LIBEREC a STŘELNICE LUDVÍKOVICE 
 

pořádají 5. ročník - seriál závodů 
 

CZECH SNIPER CUP 
 

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

Název akce  Czech Sniper Cup 
 
Termín                           1. kolo -  30.03.2019 
   2. kolo - 20.04.2019 
   3. kolo -  22.06.2019 
   4. kolo -  20.07.2019 
   5. kolo -  14.09.2019 
   6. kolo -  12.10.2019 
  
Vyhodnocení               Celý seriál se skládá z 6-ti jednotlivých kol, každé vyhodnoceno zvlášť. 
   Do celkového vyhodnocení ročníku se počítají každému závodníku 3 nejlepší   
                                           výsledky. Z každého kola bude počítán lepší výsledek. Celkové  
   vyhodnocení bude vyhlášeno na konci  6. kola 12.10.2018. 
 
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 
 
Kategorie  Velkorážní puška „STANDARD“ s puškohledem od ráže 5,45 do 8 mm - 
   opakovací nebo jednoranná…..pouze ráže používané v současnosti 

ozbrojenými složkami (např. 223 REM, .308 WIN, 7,62x54R) 
Velkorážní puška „OPEN“ s puškohledem od ráže 5,45 do 8 mm - opakovací 
nebo jednoranná….. sportovní ráže (např. 6 mm BR, 6,5x47 LAP, 6,5 CR…..) 

   Velkorážní samonabíjecí puška s puškohledem od ráže 5,45 do 8 mm  
   Jednou zbraní nelze střílet 2 disciplíny v jeden den. 
 
Doklady  Zbrojní průkaz, průkaz zbraně. 
 
Startovné  400,- 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 
 
Přihlášky  Telefonicky nebo e-mailem na adresu pořadatele  CyprichL@seznam.cz 
                                           nebo na telefon 604 567 641. Dle přihlášení bude vyvěšena tabulka se     
                                           směnami (první směny budou uzavřeny vždy ve středu před závodem).  
    Toto opatření je hlavně pro střelce, kteří se střídají na zbrani případně střílí  
                                           s více zbraněmi.  
                                           Nebo může přijet později (minimálně zaplatit startovné 30 min před  
                                           svou směnou jinak bude nahrazen jiným závodníkem).   
 
 

                                       SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 
 

Studená rána  vzdálenost 100 m – 300 m – terč VzPi 162 P 
Průměr kruhů: 10 = 11 mm, 9 = 22 mm……. 
Výstřel na povel rozhodčího v čase 6 sekund. 
Hodnocení – hodnota kruhů.  
Bipody povoleny, zadní bag a 3. noha – zákaz. Podpěra rukou je dovolena. 
 

Nástřel                              v čase 5 min. do závodního terče na 300 m. Nástřel se zalepí kontrastními 
                                           zálepkami.  
  
Mířená střelba  vzdálenost 300 m  -  negativní  terč 50/20 (Tiskárna Akord č. 626) 
   Průměr kruhů: 10 = 50 mm, 9 = 100 mm……. 
   Střelba 10 ran v čase 7 min. 

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

    
vzdálenost 375 m - terč MICKEY MOUSE 
Průměr kruhů: A a 10 = 60 mm, B a 9 = 120 mm. 
Střelba 10 ran v čase 7 minut. Bez nástřelu.  
Hodnocení – hodnota kruhů. Kruh A = 12 b, B = 9 b, ostatní kruhy platí 
hodnota bodů dle číslování. 
Bipody, zadní bag a 3. noha povoleny. 

    
vzdálenost 100 m - OPAKOVACÍ PUŠKY: 

   - terč RUKOJMÍ 2011 pro MaO (zvětšený 1,5x) 
Průměr kruhu 11 = 18 mm (v hlavě rukojmího).  

    Střelba 10 ran v čase 3 minut. Do každého terče 1 rána. Bez nástřelu. 
   Hodnocení – hodnota kruhů. Za rukojmího se body odečítají. Pokud se zásah  
   dotýká rukojmího, body se odečítají.  
   Bipody povoleny, zadní bag a 3. noha – zákaz. Podpěra rukou je dovolena. 
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vzdálenost 100 m - SAMONABÍJECÍ PUŠKY: 
 - terč 135 P1  

   Průměr kruhů: 10 = 50 mm, 9 = 100 mm……. 
Střelba 10 ran v čase 3 minut. Bez nástřelu. 

   Hodnocení – hodnota kruhů.  
   Střílí se bez bipodů, řemenů a bagů, tak jako vojenská puška. Tedy země se 
   smí dotýkat pouze lokty střelce. Netoleruje se žádná jiná poloha.  
 
Mizivé terče              vzdálenost 100 m a 200 m - terč HLAVA S KRUHY (viz. příloha) 
   Průměr kruhů: 10 = 36 mm, 9 = 72 mm……. 
   nejprve proběhne ukázka terčů na obou vzdálenostech v rytmu soutěže,                                         
                                           střílí se 1. rána na 100 m v čase 6 sek. (pauza 10 sek.) 200 m v čase 6 sek. 

(pauza 10 sek.) 100 m v čase 6 sek. (pauza 10 sek.)………. 
   Celkem 5 ran na 100 m a 5 ran na 200 m. 
   Hodnocení - hodnota kruhů + 10 bodů za zásah bodované zóny terče. 
   Bipody povoleny, zadní bag a 3. noha – zákaz. Podpěra rukou je dovolena. 
 
VŠECHNY DISCIPLÍNY SE STŘÍLÍ VÝHRADNĚ NA POVEL ROZHODČÍHO 
 
Legenda Pro letošní rok jsme provedli opět změnu terčů, abychom závod oživili.  
 Kategorie zbraní jsou stejné jako loni, změna je pouze v počtu startů pro 

každého závodníka. Tento může startovat vždy v každé kategorii pouze 1x. 
 S puškou patřící do nižší kategorie, lze startovat v kategorii vyšší, tedy např. 

závodník s puškou STANDARD se může přihlásit do kategorie OPEN, opačně 
to nelze. 

 Do celkového hodnocení bude zařazena pouze ta kategorie, kde bude 
alespoň v 3 jednotlivých kolech evidováno 7 účastníků. V případě nižšího 
zájmu bude tato kategorie přiřazena do kategorie „Velkorážní puška 
STANDARD“  

  
Technické   Závodník může startovat v jedné kategorii pouze 1x 
podmínky Při registraci závodník předkládá zbrojní průkaz a průkaz zbraně.  
                                           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. 
Bezpečnostní vlaječky do hlavní jsou povinné. 

 
Ceny                            Jednotlivá kola – diplomy, medaile, ev. drobné ceny do třetího místa pro 
   každou kategorii (případně slosování cen v tombole).  

Celý ročník – poháry, diplomy, ev. drobné ceny do třetího místa při splnění 
minimální účasti 7 závodníků v dané kategorii (případně slosování cen 
v tombole).  
 

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. 15 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 hlavního 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 POŘADATELI. 
 

Příloha - ukázky terčů 
 
Studená rána    300 m    375 m  
terč VzPi 162P    50/20 negativní   MICKEY MOUSE 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100 m – opakovací pušky  100 m – samonabíjecí pušky 100 + 200 m 
Rukojmí 2011    135 P-1    HLAVA S KRUHY 
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