
TA NAŠE LIGA 2019 

CYKLUS 4 SOUTĚŽÍ 
Zdravíme kolegy střelce a střelkyně. Protože se blíží jaro a množí se dotazy ohledně soutěží v Dubicku, tak zasíláme 

propozice soutěže TA NAŠE LIGA pro rok 2019. 

Protože chceme posunout úroveň soutěže z hlediska organizace a také pohody pro střelce, změnili jsme určité 

podmínky, zejména ohledně registrace do soutěže. 

 

 

POPIS DUCHA SOUTĚŽE 

Cyklus se skládá ze 4 střeleckých akcí. Cílem je připravit kvalitní sportovní vyžití pro střelce a současně jim umožnit 

porovnat své výkony navzájem a to za podmínky maximální bezpečnosti pro všechny účastníky. Soutěž je určena pro 

středně pokročilé a více pokročilé střelce s dobrými návyky zacházení se zbraní zejména při pohybu apod. Soutěž 

bude koncipovaná v duchu pravidel IPSC, ale může se od nich mírně lišit zejména z důvodů zpestření. 

 

TERMÍN: 27.4., 1.6., 31.8. a 28.9. 2019, Dubicko 
 

 

SOUTĚŽÍCÍ: držitelé platného zbrojního průkazu sk. „B“. 
 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ STŘELCE 

NUTNÉ MIN. VYBAVENÍ: zbraň, pouzdro na zbraň, 3 x zásobník , střelivo, ochrana zraku a sluchu 

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ: pouzdro na zásobníky. 
 

Zbraň - pistole samonabíjecí s mechanickými mířidly (revolver je také povolen, ale nebude vypisovaná zvláštní 

kategorie) ráže 9 mm LUGER, .40 SW, 45ACP (revolver 9 mm LUGER, 38 SPEC, 44 SPEC, 45ACP  (ne „magnum“ ráže).   
 

Zásobníky  - soutěž bude stavěná tak, aby docházelo v průběhu k přebití zbraně a to alespoň 1x. Počet výstřelů na 

stage či situaci může a nemusí být omezen. Ideální jsou 3 x zásobník s kapacitou alespoň 10 nábojů. Zásobníky 

mohou být v pouzdře na opasku (doporučeno), ale také v kapsách apod. 
 

Střelivo -  splňující faktor min. 125PF. Je zakázané používat ZAKÁZANÉ STŘELIVO. 
 

Pouzdro na zbraň - musí být opaskové (vnitřní nebo vnější), zbraň nemusí být skryta. 

 



 

 

 

 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE, STARTOVNÉ, ZPŮSOB REGISTRACE:  
 

Protože chceme vytvořit soutěž vyváženou i z hlediska účasti střelců a omezit počet účastníků tak, byl průběh 

soutěže plynulý a lidově to „ odsýpalo“, je počet střelců striktně omezen na max. 23!!! Současně preferujeme střelce, 

kteří se chtějí účastnit pravidelně a absolvovat pokud možno všechny soutěže. Věříme, že toto opatření pochopíte – 

je to v zájmu pořadatelů i samotných vás střelců a nakonec i bezpečnosti. 

Proto se zveřejněním těchto propozic otevírá registrace pro všechny čtyři soutěže a to do 31. 3. 2019 s tím, že 

registrace bude ukončena v momentě, kdy bude obsazeno všech 23 startovních pozic. Pokud se zaregistrujete a 

stane se, že se na některou soutěž nemůžete dostavit, může ze za vás zúčastnit jiný závodník ( jeho body se vám 

ale nebudou počítat ) 

 

Postup při registraci: 

 

1. Vyplňte přihlášku do soutěže na http://www.zbranezabreh.cz/ta-nase-liga-2019/ 

2. Proveďte platbu startovného celkem 1.200,- Kč (300,- Kč jedna soutěž) na účet 106 133 848/ 0300, 

variabilní symbol 777, do poznámky uveďte vaše jméno nebo číslo ZP 

3. Vyčkejte. Ihned po obdržení platby budete zařazeni do startovní listiny (pokud není již obsazena) a bude 

vám zaslán daňový doklad = JSTE REGISTROVÁNI a těšíme se na vaši účast v soutěži. 

4. Pokud by byl naplněn počet střelců 23, bude registrace přes www uzavřena. Kdyby vás již nebylo možno 

zaregistrovat, ale odeslali jste platbu, bude vám obratem vrácena na účet, z kterého byla odeslána. 

5. Pokud by nebyl ( což ale není moc pravděpodobné) do 31. 3. 2018 naplněn počet 23 střelců, tak bude před 

každým kolem možno se „doregsitrovat“ na jednotlivou soutěž, přičemž startovné je v tomto případě 350,- 

Kč. 

6. PRO VLASTNÍ REGSITRACI (pořadí) je rozhodující úhrada startovného. 

 

 

PRAVIDLA: střílí se dvě (popřípadě tři kratší kola), s vlastními situacemi budou účastníci seznámeni na střelnici 

před závodem v rámci briefingu, hodnotící koeficient počet bodů/ čas, hodnocení kol se sčítají. Střílí se zejména na 

IPSC papírové terče, IPSC poppery a plates či jiné terče. Počet výstřelů na terč dle IPSC, popřípadě může být 

omezen. Zásahy, miss, procedura… dle IPSC. 

 

 

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY: na každé jednotlivé soutěži bude stanoveno pořadí dle součtu COMSTOCK. První tři 

střelci obdrží diplom a věcnou cenu. Střílíme všichni v jedné kategorii, pokud budou alespoň tři střelkyně, tak něco 

vymyslíme . 

Na závěr bude vyhodnoceno pořadí ze všech tří soutěží takto: dva nejhorší jednotlivé COMSTOCK se škrtají, zbytek 

se sečtě (v podstatě to umožní při výpadku z jedné soutěže pořád bojovat o medailový výsledek). Celkový vítěz 

obdrží pohár. 

 

POŘADATEL A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

Pořádá AVZO DUBICKO a Martin Strouhal 

 

 ŘEDITEL ZÁVODU: MARTIN STROUHAL 

 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: MILAN VYBÍRAL 

 HLAVNÍ ROZHODČÍ: LUKÁŠ VOLF 

http://www.zbranezabreh.cz/ta-nase-liga-2019/


 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ: 

 

 Pořadatel si vyhrazuje v mimořádných případech možnost zrušení jednotlivé soutěže či změny termínu. 

V případě zrušení jednotlivé soutěže bude startovné všem registrovaným střelcům vráceno. V případě 

změny termínu bude startovné vráceno registrovaným střelcům, kteří by se změněného termínu nemohli 

zúčastnit 

 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit (bez náhrady) ze všech soutěží soutěžícího, který by při vlastní 

soutěži projevil nesportovní chování, hrubě porušil pravidla soutěže anebo by jeho chování bylo rizikem 

pro bezpečnost při soutěži 

 Pořadatel si vyhrazuje právo nezaregistrovat jakéhokoliv střelce, pokud se domnívá, že jeho střelecké 

dovednosti anebo chování na střelnici by mohlo být rizikem pro bezpečný průběh soutěže 

 

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že se nám společně podaří vytvořit kvalitní soutěžní prostředí, setkat 

se, pokecat, zastřílet si a pobavit se. 

 

Za AVZO a ms 

 

Martin Strouhal 

602 521 893 

martin@strouhal.cz 

 

Ať se nám střelecky daří tak, jako tomu pánovi dole  
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