
ZÁVOD SWS VE WESTERNOVÉ STŘELBĚ 

"Colty bez pozlátka" 
SOBOTA 5. KVĚTNA 2018 

STŘELNICE "HALDA" - VINAŘICE U KLADNA 

PROPOZICE 
Ředitel závodu: Miloslav Prášek 
Hlavní rozhodčí: Jasoň Šilhan  
Bankéř: Jiří Michálek 
Přejímka zbraní:  Karel Seitz 
Zdravotní zajištění: první pomoc na místě, dále pohotovostní služba Kladno  
Rozhodčí stanovišť: jmenovaní členové SWS 
Účastníci: pouze držitelé ZP a odpovídajících průkazů zbraní  
Pojištění: pořadatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu u ČPP 
Informace: Miloslav Prášek , tel. 606 339 600 
Startovné: 300,- Kč 

Hodnocení: viz jednotlivé disciplíny 
Zbraně:  podle pravidel SWS 
Oblečení: nutné pouze stylové oblečení 
Odměny: střelci na prvních třech místech v každé hodnocené disciplíně obdrží diplom                                        

a věcnou cenu dle možnosti pořadatele 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY: 
1. V závodu může soutěžit závodník, který je držitelem ZP a patřičného PZ. 
2. Každý účastník závodu se pohybuje po střelnici a jejím okolí na vlastní nebezpečí, je povinen dbát 

pokynů správce střelnice, rozhodčích a pořadatelů, je osobně zodpovědný za jím způsobenou škodu  
na zařízení střelnice nebo za újmu na zdraví způsobenou sobě, jinému účastníkovi závodu či jiné 
osobě. 

3. V závodu startuje každý účastnik na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat zásady bezpečného 
zacházení se zbraněmi, a to zejména: 
 povinně nosit zbraně po střelnici mimo střelecká stanoviště v  pouzdrech, zásadně nenabité, 

zbraně nabíjet až na stanovišti na povel rozhodčího; 
 je zakázáno jakkoliv manipulovat se zbraněmi mimo střelecká stanoviště , pokud není pro tuto 

činnost vyhrazeno místo; 
 zákaz kouření na všech střeleckých stanovištích  a místech, kde probíhá manipulace s černým 

prachem, nutno chránit volně ložené zápalky proti zážehu, kouření je povoleno pouze                            
na vyhrazených místech; 

 ochrana zraku závodníka na stanovišti i osob v jeho blízkosti je povinná, ochrana sluchu 
doporučená; 

 nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před a během závodu.  
4. Zaplacením startovného každý závodník stvrzuje, že zná pravidla závodu a zásady bezpečného 

zacházení s palnými zbraněmi a že je bude bezpodmínečně dodržovat, v  případě jejich porušení 
může být diskvalifikován ze stanoviště, celého závodu, popřípadě i vykázán ze střelnice.  



 

DISCIPLÍNY 
1. PIVNÍ TÁCEK: 

Zbraně: 2 x SA Terče: pivní tácek 
Počet ran: 2 x 5 Poloha: vstoje , zbraň v ponosu, druhá na stole 
Střeliště: 25 m Hodnocení: zásahy v terči bez časového limitu 

2. MALÝ PIVO: 
Zbraně: 2 x SA Terče: papírové 
Počet ran:  2 x 5 Poloha: vstoje s tasením 
Střeliště: 25 m Hodnocení: čas + penalizace 10 vteřin 

3. VELKÝ PIVO: 
Zbraně: 2 x SA Terče: papírové 
Počet ran:  2 x 5 Poloha: vstoje s tasením 
Střeliště: 25 m Hodnocení: čas + penalizace 5 vteřin 

4. LOV ORLA: 
Zbraně: 1 x LA Terče: papírové 
Počet ran:  10 Poloha: vstoje 
Střeliště: 50 m Hodnocení: body v čase 3 minuty 

5. PŘEPADENÍ „CARRAMBA CAMPU“ : 
Zbraně: 2 x SA, 1 x LA, 1 x brokovnice Terče: kovové 
Počet ran:  2 x 6, 10, 10+ Poloha: vstoje, všechny zbraně na stole  
Střeliště: 50 m Hodnocení: čas + penalizace 10 vteřin 

6. RYCHLÉ COLTY: 
Zbraně: 2 x SA Terče: kývačka 
Počet ran:  2 x 5 Poloha: vstoje s tasením 
Střeliště: 100 m Hodnocení: čas + penalizace 10 vteřin 

7. LOV BIZONA: 
Zbraně: jednoranová kulovnice Terče: papírové 
Počet ran:  10 Poloha: vsedě 
Střeliště: 100 m Hodnocení: body v čase 10 minut 

8. ÚTĚK Z VĚZENÍ: 
Zbraně: 2 x SA, 1 x LA, 1 x brokovnice Terče: kovové 
Počet ran:  2 x 5, 10, 6 Poloha: kombinovaná 
Střeliště: 100 m Hodnocení: čas + penalizace 10 vteřin 

9. PŘEPADENÍ BANKY: 
Zbraně: 2 x SA, 1 x LA, 1 x brokovnice Terče: kovové 
Počet ran:  2 x 5, 10, 6 Poloha: kombinovaná 
Střeliště: 100 m Hodnocení: čas + penalizace 10 vteřin 

10. SOUBOJ: 
Zbraně: 1 x SA  Terče: kovové 
Počet ran:  max. 5 Poloha: vstoje s tasením 
Střeliště: 100 m Hodnocení: vyřazovací způsob 

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDOU ÚČASTNÍCI INFORMOVÁNI PŘI ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 


