
IX. ZIMNÍ  C a k manévry 18IR  

OSTRÉ STŘELBY 

Dispozice manévrů: 

TERMÍN: sobota 6.1. 2018 

Pátek: 
 Od 17:30 ... Možnost příjezdu a ubytování 

 18:30 … Posezení a Besprechung na střelnici 

 24:00 … Večerka na střelnici 

 

Páteční plán může být upraven dle aktuálního počtu účastníků! 

Zájemci o nocleh pá/so – nutno včas nahlásit! 

 

Časový plán sobota: 
 

 7:30 ... Budíček 

 8:00 … Sraz všech pořadatelů na STŘELNICI. 

 8:30 … Sraz všech účastníků PŘED STŘELNICÍ – zahájení, seznámení s prov. řádem střelnice a 

pravidly střeleb 

 9:00 ... Zapsání účastníků, Přejímka-kontrola zbraní, Kontrola/přidělení střeliva 

 9:30 až 11:30 ... Ostré střelby – kat. puška  

 11:30 až 12:00 … Oběd, polední pauza 

 12:00 až 14:00 ... Ostré střelby – kat. puška 

 14:00 až 14:30 … Přestávka + příprava kat. pistole 

 14:30 až 15:30 ... Ostré střelby – kat. pistole 

 16:00 ... Ukončení ostrých střeleb, úklid 

 16:30 až 18:00 ... Přesun do Trnavy na vyhodnocení a večerní program  

 18:00 až 20:00 ... Večeře, vyhodnocení terčů, vyhlášení výsledků a dekorace vítězů střeleb  

 20:00 až ????? ... Volná zábava 

 

Časový plán může být upraven dle aktuálního počtu účastníků! 

Zájemci o nocleh so/ne – nutno včas nahlásit! 

 

 

ZÁKLADNÍ  informace: 
 

o Akce období 1.sv.v. 

o Jedná se o akci 18IR typu „open“ – možná účast jiných klubů 

o Odpolední ostré střelby – střelnice Hrádek  

o Sobotní večírek a vyhodnocení - hospoda Trnava 

o Možnost noclehu pátek/sobota, sobota/neděle – nutno včas nahlásit 



o OFIC. ZAČÁTEK - SRAZ VŠECH ÚČASTNÍKŮ v sobotu 6.1.2018 v 8:30 ráno na 

Hrádku u STŘELNICE. Na základě konečného počtu nahlášených účastníků může 

být časový harmonogram adekvátně posunut tak, aby stihli všichni odstřílet ... 

účastníci budou včas informováni. 
o Oběd … tradiční gulášek  

o Jídlo a pití každý sebou dle vlastního uvážení.  Na střelnici bude možnost opečení párku na 

ohni, tudíž se doporučuje i tento druh uzeniny. Na střelnici bude též rychlovarná konvice a 

pitná voda.  

o Alkohol je zakázán až do řádného ukončení střeleb a uložení zbraní.  

 

Ostré střelby:  

 
 Soutěží všichni o celkového vítěze.  

 Podskupiny: R-U řadová pěchota, R-U polní myslivci, ČS legionáři, Landwehr..... dle 

přihlášených skupin účastníků. 

 Každý regiment (spolek) může ocenit svého nejlepšího střelce dle vlastního uvážení. 

 Kategorie puška pro mužstvo a pistole/revolver pro důstojníky a poddůstojníky (prostě 

pro ty, kteří mohli být krátkou zbraní v rámci své hodnosti vyzbrojeni)  – nebo dle 

dohody, času a nálady. Každý účastník nahlásí předem zbraň, kterou bude používat. Pro 

důstojníky a poddůstojníky je puška povolena. Kategorie pistole bude vypsána pouze 

v případě min. 5ti soutěžících. 

 Možno použít zbraně vlastní, nebo půjčené. Ne mladší, než vz. 1945. Střelivo libovolné 

legální. Pušky pouze opakovací, v plné kulové ráži, možno použít i karabiny. Optické 

zaměřovače, nadstandardní úpravy a doplňky nejsou povoleny – JEDNÁ SE O 

PĚCHOTNÍ VOJENSKÉ PUŠKY  

 Pistole / revolver: Do roku výroby 1945, od ráže 6,35 výše.  

 Výstroj – 1.sv.v.. Nejsou povoleny pomůcky a výstrojní součástky modernější než toto 

období. 

 Počet střelišť v provozu: puška 2, pistole 1 

 Řízení střelby: 

 VELITEL  STŘELEB – Major Petráček – všichni se řídí jeho příkazy a povely – 

vpouštění účastníků do prostoru střelišť, hodnotí použitou výstroj a výzbroj 

účastníka, vykonává i časomíru.  

 Vedoucí střelby - střeliště 1 – Zgf. Klika_hlášení zkušebních zásahů, povolení 

střelby stř. 1 

 Vedoucího střelby - střeliště 2 -, Inf. Klepl_ správa terčů, povolení střelby stř. 2 

 Pořadí střelců se losuje. 

 Terč puška i pistole – Silueta nekrytého střelce se soustřednými kruhy používaný při 

střeleckém výcviku R-U armády. Střed 7 bodů. Max. nástřel 105b. 

 



 Pro pušku tři situace:  

1) Střelba vleže s oporou (opora max. je výstroj – batoh, tele, deka, mantl atd.) – 5 ran, 

50m, 60sec.  

2) Střelba v pokleku opora – loket-noha – 5 ran, 50m, 60sec.  

3) Střelba ve stoje po zátěži (běh s puškou k terči a zpět) – 5 ran, 50m, 2,5 min vč. 

běhu  

 

-  Na začátku má každý možnost 3 zkušebních ran ze zbraně, kterou bude používat. 

- Každý má jeden terč  - podepsaný a orazítkovaný, který vyfasuje na začátku střeleb. 

Po zkušební střelbě se použijí zálepky, zásahy ze všech situací mají stejnou bodovou 

hodnotu. 

- V případě bodové shody vítězí nejlepší soustřel – kružnice do které se vejdou 

VŠECHNY vstřely. Zkušební vstřely se nepočítají.  

- Při zásahu hranice soustředných kruhů se započítává vyšší číslo. 

- Nabíjí se na pokyn vedoucího střelby, ze sumky (možnost použití nabíjecích rámečků), 

první výstřel musí vyjít nejpozději do 10 sec. po nabití, čas na střelbu se počítá od 

prvního výstřelu. 

 

 Pro pistoli/revolver tři situace – Z časových důvodů bude tato kategorie realizována 

pouze v případě nižšího počtu účastníků kategorie „Puška“  

1) Střelba ve stoje bez opory – 6 ran, 15m, 40sec.  

2) Střelba ve stoje bez opory – 6 ran, 25m, 50sec.  

  

- Na začátku má každý možnost 5ti zkušebních ran ze zbraně, kterou bude používat. 

- Každý má jeden terč - podepsaný a orazítkovaný , který vyfasuje na začátku střeleb. 

Po zkušební střelbě se použijí zálepky, zásahy ze všech situací mají stejnou bodovou 

hodnotu. 

- V případě bodové shody vítězí nejlepší soustřel – kružnice do které se vejdou 

VŠECHNY vstřely. Zkušební vstřely se nepočítají.  

 

 Vyhodnocení proběhne večer po střelbách  – odpovědné osoby Klika, Klepl. 

 Ceny pro vítěze:  

CELKOVÝ VÍTĚZ - puška:  Putovní pohár  

 
 



Nejlepší střelec 18IR: Putovní – střelecké šňůry I.třída .  

 

Ostatní regimenty dle vlastního uvážení. 

Vítězové samozřejmě obdrží i patřičný „dekret“. 

 Případné změny programu jsou plně v kompetenci velitele Manévrů .... 

samozřejmě po uvážlivé debatě s mužstvem :-)  
 

Večerní občerstvení a zábava:  

 
Hospoda Trnava: Občerstvení zajištěno, hradí si každý dle svých potřeb. Dle počtu účastníků 

může dojít k alternativní změně lokálu. 

V průběhu večera proběhne vyhodnocení střeleb a dekorace vítězů. Nocleh, bude zajištěn – 

nutno včas nahlásit. 

 

 

 

Požadavky na účastníka: 
 

 Vlastní ZP ani ostrá zbraň není podmínkou. Nutno však projednat dopředu (zbraň/náboje). 

Jednoznačně doporučujeme používat zbraně a střelivo v rámci jedné jednotky!  Provedení 

střeleb pod dozorem zodpovědné osoby – vedoucí střelby a majitele zbraně! 

 Plně se řídit pokyny velitele a vedoucího střelby. 

 Střelivo: Bezpečné, legální! Pro vlastní zbraň vlastní, pro zapůjčenou bude možno za úhradu 

dodat (nutno předem oznámit). Předpokládaná spotřeba střeliva: Puška – 20 ks. Pistole – 20 ks. 

 Výstroj z období  1.sv.v. – vlastní. 

 Alkohol přísně zakázán. Povolen až po ukončení střeleb a uložení zbraní. 

 Jelikož došlo na střelnici Hrádek k značným investicím, byli jsme nuceni zvednout Registrační 

poplatek na 200,-Kč/osobu – Poplatek bude zaplacen nejpozději před zahájením střeleb. 

 Uzavírka registrace účastníků je k 27.12.2017. 

 

 

Pro další dotazy:  

Martin Klika 18IR  

mob. 605 837 097 

email. klika-m@email.cz 
 

mailto:klika-m@email.cz

