
MISTR ZBRANĚ SA.58
STŘELECKÁ SOUTĚŽ S MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ TŘÍDNOSTI



OBOS.cz ve spolupráci se spolkem SX a partnery pořádají otevřenou střeleckou 
soutěž:

MISTR ZBRANĚ SA.58
Jedná se o střelecké závody, ve kterých máte možnost nejen zvítězit, ale můžete získat i  

střeleckou třídnost v podobě nášivky MISTR ZBRANĚ. Ovšem pouze za předpokladu, že ovládáte 
svůj samopal sa.58 natolik dobře, že splníte všechna daná kritéria celkem ve čtyřech základních 

disciplínách.

Termín konání: 24.6.2017

Místo konání: střelnice Liběšice u Litoměřic 

Liběšice 312

411 46 Liběšice

okres Litoměřice, Ústecký kraj

50.5701003N, 14.3013794E



Vzor třídnostní nášivky

Nárok na získání nášivky má pouze střelec, který splní za daných podmínek všechny čtyři disciplíny. 

Nášivka je neprodejná



Partneři závodu



Výčet soutěžních disciplín a specifikace jejich plnění:
Disciplína 1- rozborka/sborka
Základní rozborka a sborka dle standardů AČR v časovém limitu 
(sejmuté nadpažbí, kryt závěru, vyndaný píst + pružina pístu, závěr rozložený na nosič, závorník, 
závoru a úderník)

ČASOVÝ LIMIT PRO SPLNIL:
Rozborka: 16s
Sborka: 46s

Disciplína 2 - mířená střelba 60m
3x 5 ran na ležící figuru s kruhy v časovém limitu 60s/úloha
polohy: 
5 ran vstoje
5 ran vkleče
5 ran vleže

HODNOCENÍ SPLNIL: 120bodů



Disciplína 3 - střelba v časovém limitu s přebitím z nábojového pásku 
2x terč OBOS COMBAT TARGET s vitální zónou o rozměrech cca 20x20cm
Rozestup mezi terči 15m vzdálenost k terči 25m
Celkový počet nábojů: 12 (2 v zásobníku + 10 v nábojovém pásku)
Startovní pozice: vybitá zbraň s naplněným zásobníkem a nábojovým páskem ležící na stole před střelcem

HODNOCENÍ SPLNIL: 
4 zásahy ve vitální zóně v časovém limitu 15s

Disciplína 4 - boj bodákem
Nasazení bodáku na zbraň a jeho umístění do terče o průměru 10 cm vzdáleného 10m od startu 

HODNOCENÍ SPLNIL: 
Bodák nasazený na zbrani umístěný na hloubku čepele v terči v časovém limitu 10s
Startovní pozice: zbraň pažbičkou v silné ruce, bodák na stole před střelcem



Divize:
STANDARD

Zraň v základní úpravě bez jakýchkoliv úprav (pevná či sklopná pažba a varianta PI)

TACTIC
Zbraň doplněná o různé doplňky či zaměřovače (pořadatel si vymezuje právo vyřadit účastníka s 

nedovoleným doplňkem v souladu se zákonem č.119/2002sb.)



Rozvržení disciplín
Druhá disciplína se plní celou směnou, třetí pak v plynulé návaznosti na druhou

První a čtvrtá disciplína se plní v zázemí střelnice

Hodnocení dosažených výsledků soutěže: 

Dosažené výsledky se hodnotí dohromady ve všech disciplínách v každé divizi zvlášť

Při rovnosti bodů rozhoduje lepší součet v druhé disciplíně

Zbraně a střelivo – vlastní, povolené dle zákona o zbraních

Příslušníci AZ mají nárok na zapůjčení zbraně STANDARD zdarma
Pro potřeby stanoviště 4 je možno si zapůjčit zbraň s bodákem



ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ (podmínky účasti)
Termín, forma, obsah a adresa zaslání přihlášek:
Do 1.6.2017 zaslat přihlášku: jméno, příjmení, spojení pomocí kontaktního online formuláře: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1e3na_RnA5AZ80dkOndsIoNbmv5_I-mgBXIMbMkAB_-
cNsg/viewform?c=0&w=1

Pro registraci taktéž navštivte FACEBOOK: MISTR ZBRANĚ
Do 15.6.2017 zaplatit převodem zvýhodněné startovné 390Kč, na místě bude startovné za 550Kč.
Registrace soutěžících bude prováděna na základě přihlášky a bude zveřejňována na FACEBOOKových
stránkách MISTR ZBRANĚ

Prezentace po splnění podmínek registrace (viz. předchozí ustanovení) a předložení: 
platného zbrojní průkazu a průkazu zbraně

Losování startovních čísel (pořadí nástupu k plnění disciplín) bude prováděno při prezentaci

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1e3na_RnA5AZ80dkOndsIoNbmv5_I-mgBXIMbMkAB_-cNsg/viewform?c=0&w=1


Protesty lze podávat hlavnímu rozhodčímu pouze písemně - v průběhu soutěže a do 15 minut po zveřejnění 
výsledků s kaucí 500Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje soutěžní výbor a jeho rozhodnutí je konečné.

Zdravotní zabezpečení: 
První pomoc - zdravotník soutěže, lékárnička - vybavení střelnice, pohotovostní vozidlo - péčí organizátora, 
zdravotnické zařízeni - RZS Litoměřice

Bezpečnost na soutěži: 
Všichni střílející jsou povinni řídit se pravidly bezpečnosti podle pokynu pořadatele, správce střelnice a provozního 
řádu střelnice se kterým jsou povinni se seznámit a přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici.

Všichni střílející musí používat chrániče sluchu a zraku. 

Po celou dobu soutěže je přísně zakázáno manipulovat se zbraní a střelivem mimo prostor k tomu vyhrazený, 
požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, případně léky ovlivňující pozornost!



Občerstvení na střelnici za úplatu

Ústroj a vybavení účastníků: 
Ústroj volná + povinné použití vlastní ochrany zraku a sluchu

Zveřejňování výsledků: 
Výsledky se zveřejňují do 30 minut po skončení poslední směny

Ocenění soutěžících: do 3 místa v každé divizi

Podávání informací: Jaroslav Macošek (tel.: 775 568 586), jaroslav.macosek@obos.cz

Složení soutěžního a organizačního výboru: 
Ředitel soutěže: Jaroslav Macošek 
Hlavní rozhodčí/Řídící střelby: Jan Šustek
Předseda hodnotící komise: Veronika Vozábová
Hodnotící komise: Tomáš Povýšil , Tomáš Mazúch

mailto:jaroslav.macosek@obos.cz


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při rozpravě soutěže.

Pořadatel soutěže má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností. 

Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu. 
Svým podpisem na startovní listině dávají souhlas se zněním tohoto odstavce propozic.


