
Vážení střelci, 
 

I v roce 2018 se uskuteční na 5.střelnicích Jihočeského kraje 
 

(České Budějovice , Týn nad Vltavou , Písek, Borovany a 
Strunkovice nad Blanicí) 

 
seriál střeleckých soutěží z velkorážných pušek. 

 
 

„Jihočeský pohár 2018“ 
 
 

Termíny jednotlivých závodů: 
 

České Budějovice    10.2.2018 
 

                          Týn nad Vltavou     14.4.2018 
 

                          Písek                         26.5.2018 
 
                          Borovany                   8.9.2018 
 
                          Strunkovice n.Bl.    13.10.2018 
                            
 
Kategorie: A- velk.puška opakovací,ráže 6-8mm zavedená do r.1960 
                       a velk.puška na náboj laborovaný olověnou střelou do 
                       ráže .50       
                  B- velk.puška samonabíjecí na náboj 7,62x39 a .30Carbine 
                  C- vel.puška samonabíjecí ráže 6-8mm zavedená do r.1960 
                       a její repliky. 



                  D- vel.puška samonabíjecí OPEN ráže 5,45-8mm na náboj 
                        se středovým zápalem. 
 
Discipliny:  A,B,C,D- max.5 ran nástřel vleže do samostatného středu 
                                     pistolového  terče 50/20. 
                                     10 ran do soutěže – pistolový střed 50/20-vleže 
                                     10 ran do soutěže- redukovaná figura-vstoje 
                                     Vzdálenost: 50m. 
                                     Celk.čas:     30min. 
                                       
Hodnocení:  hodnocení každého závodu bude klasický součet nastří- 
                     lených bodů. 
                     po posledním kole proběhne vyhlášení vítězů v jednotli- 
                     vých kategoriích-vítězové budou určeni součtem 
                     4 nejvyšších nastřílených bodů z 5 ti závodů. 
 
Technické podmínky: Ve všech kategoriích je povoleno používat 
                                    střelecké rukavice,střelecké kabáty a řemeny. 
 
                                    Pozorovací dalekohledy jsou povoleny ve 
                                    všech kategoriích. 
                             
                                    Jsou zakázány nepůvodní úpravy zbraní. 
                                    V případě nejasností o zařazení zbraní do kat. 
                                    rozhoduje Jury složená se zástupců 5 ti pořá- 
                                    dajících klubů. 
 
Ceny:                          ceny pro první 3 střelce v každé kategorii v 
                                    jednotlivých závodech zajistí pořadatel závodu. 
                                    Vítězové „Jihočeského poháru“ budou určeni 
                                    součtem 4 nejvyšších nastřílených bodů z 
                                    5 ti závodů. 
                                    Odměněni budou první tři střelci v každé kat. 
                                    - diplomem a pohárem. 
Pořadatelé jednotlivých kol můžou připravit vložené discipliny dle 
svých možností,které uvedou ve svých propozicích. 
 
 



 
Členové pořádajících klubů Vás srdečně zvou k účasti na významné 
střelecké události jakou jistě bude VI.ročník „Jihočeského poháru“. 
 
Bližší propozice k jednotlivým závodům budou vždy včas na 
webových stránkách sps-pisek.cz 
  
Tato zákl. pravidla byla schválena zástupci pořádajících klubů. 
 
 
Jižní Čechy: říjen 2017 
 
 
 

 


