
„0“ ročník střelecké soutěže „ Budišovský univerzál „  

 
Místo konání: Sportovní střelnice Budišov nad Budišovkou 

 

Pořadatel: AVZO Budišov nad Budišovkou, určeno pro členy AVZO Budišov nad 

Budišovkou a jejich hosty. 

 

Termín konání: 20.08.2022;  zahájení 15:00 prezentace 14:30 

 

Časový harmonogram: 15:00 100m puška; následuje 50m pistole 

 

Položky:   15:00 dlouhá zbraň na vzdálenost 100 m, poloha v sedě bez jakékoliv  

                   dodatečné opory. / ráže větší než .22 lr  / 

Terč : zelená nekrytě ležící figura. 

                 Po ukončení první položky bude následovat krátká zbraň na 50 m, poloha   

                 ve stoje, ze střeliště na 50 m. / ráže větší než .22 lr  / v čase 60 sekund 

Terč : Terč 50/20 negativ. 

 

Mířidla u všech zbraní jsou bez omezení,  ženy a mládež mohou použít i zbraně 

ráže  .22 lr. Pozorovací dalekohledy jsou povoleny, hlášení zásahů druhou osobou ne. 

 

Hodnocení : Střílet se bude jedno kolo vždy 13 ran v každé položce. 10 nejlepších se 

započítává, 3 se nepočítají. Počítá se vždy ve prospěch střelce – pokud se bude zásah 

dotýkat čáry-  počítá se vyšší. 

  

Konečným výsledkem je součet bodů dosažených v obou položkách . Při bodové shodě 

rozhoduje výsledek z krátké zbraně. Případné protesty se řeší s rozhodčím ihned při 

hodnocení terčů .  

 

Organizační pokyny: Při střelbě první položky budou na střelišti jen střílející a řídící 

střelby. Ostatní přítomní na střelnici mohou být na venkovním posezení, nebo v 

klubovně. Po dobu střelby z dlouhých zbraní nesmí nikdo vstupovat na střeliště 50 a 

25 m, ani tam odkládat věci. 

 

Organizace: Pavel Opletal st., Dušan Zaremba, Pavel Opletal ml. 

 

Ostatní: Před zahájením soutěže bude každý účastník seznámen s provozním řádem  

               a bezpečnostními pravidly a toto potvrdí svým podpisem na prezenční  

               listině. Při porušení pravidel bude soutěžící vyloučen ze soutěže bez  

               náhrady startovného. Střelci musí používat ochranné brýle a ochranu sluchu. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny těchto propozic, včetně změny terčů, 

před zahájením soutěže.  
 
 


