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Propozice závodu  
  

 

Pořadatel:  Policejní sportovní klub UNION PRAHA – sportovní střelba 
 
Datum, místo: 26. dubna 2018, střelnice Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Poříčany, ČR 
 
Popis závodu: Závod střelecké všestrannosti ve střelbě ze služební pistole pro příslušníky Policie ČR, jiných 

ozbrojených sborů a služeb, obecních policií a střeleckou veřejnost.  
 Disciplíny – 1. přesná střelba v omezeném čase, 2. střelba slabou rukou, 3. střelba na sestavu 

otočných terčů s využitím krytu, 4. a 5. dvě situace obranné střelby.  
 
Účastníci: Příslušníci Policie ČR a jiných ozbrojených sborů a služeb, obecních policií, střelecká veřejnost.  

Každý startuje pod vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.  

 
Divize:  Law Enforcement – ozbrojené složky (služba v uniformě)  

V této divizi mohou startovat příslušníci Policie ČR, jiných ozbrojených sborů a služeb, obecních 
policií nebo soukromých bezpečnostních služeb, kteří vykonávají službu v uniformě. 
Startuje se výhradně v oficiální uniformě organizace, závodník musí být oprávněn tuto uniformu 
užívat. Nošení zbraně – neskryté. 
Civilian – ostatní (služba v civilním oděvu).  
V této divizi mohou startovat ostatní závodníci - příslušníci Policie ČR, jiných ozbrojených sborů 
a služeb, kteří nevykonávají službu v uniformě a střelecká veřejnost.  
Startuje se výhradně v civilním oděvu. Nošení zbraně – skryté. 
Závodník může startovat pouze v jedné divizi.  
 

Kategorie:   Jednotlivci a družstva (tříčlenná) samostatně v každé divizi. Členové jednoho družstva musí 
startovat ve stejné divizi. V divizi Law Enforcement musí všichni členové družstva reprezentovat 
stejnou organizaci (např. PČR, Vojenská policie, Celní správa, obecní policie, soukromá 

bezpečnostní služba apod.) 
 

Zbraně:  Služební pistole v běžném provedení s mechanickými mířidly bez dodatečných úprav.  
 
Divize Law Enforcement: Zbraň musí svým provedením odpovídat běžné služební zbrani pro 
použití v hlídkové či obdobné službě podle vnitřních předpisů Policie ČR nebo jiných ozbrojených 
sborů a služeb.  
Divize Civilian: Zbraň musí svým provedením odpovídat běžné služební zbrani pro použití ve 
službě kriminální policie či obdobné službě podle vnitřních předpisů Policie ČR nebo předpisů 
jiných ozbrojených sborů a služeb nebo právní úpravě pro civilní skryté nošení. Zbraň musí být 
schopna bezpečného skrytého nošení v civilním oděvu.  

  
Zbraně, jež neodpovídají těmto standardům, zejména zbraně, na kterých byly provedeny 
změny, úpravy či montáže nadstandardního vybavení směřující ke snížení bezpečnosti, zvýšení 
přesnosti a usnadnění zamíření oproti mechanickým mířidlům či jiné obdobné úpravy jsou 
zakázány. Nejmenší odpor spouště musí být alespoň 1.36 kg včetně. 
Použití revolveru obdobných parametrů je možné, pravidla a omezení se uplatní přiměřeně. 
Zbraň musí být bezpečně nošena v opaskovém pouzdře na straně silné ruky, ústím hlavně 
k zemi. Pouzdro musí zbraň spolehlivě udržet, i pokud není navlečeno na opasku, zbraň ani 
pouzdro nesmí vypadnout ani při pohybu či přesunu střelce. Jakákoli pouzdra neodpovídající 
těmto požadavkům, zejména ledvinky, pouzdra podpažní, křížová, držící zbraň vodorovně či 
samosvorná pouzdra, jejichž funkce závisí na síle utažení opasku, jsou zakázána. 

 
Střelivo:  Střelivo do služební pistole, doporučeno cca 100 ks. 

Střelivo musí svým provedením odpovídat předpisům Policie ČR nebo jiných ozbrojených sborů 
a služeb k použití ve službě či platné právní úpravě pro civilní použití. Střelivo se střelou 
průbojnou, zápalnou, tříštivou, jakož i střelivo jakkoli ohrožující bezpečnost či poškozující 
zařízení střelnice nad míru obvyklou je zakázáno. 

 

Vybavení:   Divize Law Enforcement: hlídková nebo pracovní uniforma (kombinéza) podle výstrojního 
předpisu organizace, včetně znaku organizace, hodnostního označení a pokrývky hlavy; opasek, 
opaskové pouzdro na zbraň a na náhradní zásobníky.  
Divize Civilian: běžný oděv vhodný pro bezpečné skryté nošení zbraně. Oděv musí odpovídat 
aktuální povětrnostní situaci. Povinný způsob užití oděvu bude vyhlášen při zahájení. Pro tuto 
roční dobu bude vyžadován oděv typu mikina, jarní bunda, kabát, sako, příp. i zapnuté. 
 



Časový rozpis: 8:00 – 8:45  Registrace závodníků na místě 
8:45 – 9:00 Oficiální zahájení 

9:00    Zahájení soutěžní střelby  
17:00  Ukončení soutěžní střelby, vyhlášení do 30 min. 
   Prezentace partnerů po celou dobu závodu 

 
Občerstvení:  Pro registrované závodníky svačina a oběd zdarma (v ceně startovného). 

Další občerstvení (uzeniny, studený bufet, nápoje) k zakoupení na střelnici. 
 
Bezpečnost:  Pohyb ve volné zóně střelnice pouze s bezpečně uloženou vybitou zbraní bez zásobníku.  

Přísný zákaz manipulace se zbraní ve volné zóně střelnice mimo vyznačenou „Bezpečnou zónu“ 
(tj. prostor povolené manipulace se zbraní).  
Přísný zákaz manipulace se střelivem ve vyznačené „Bezpečné zóně“.  
Vstup na střelecká stanoviště jen pro registrované závodníky a jen na výslovný pokyn 
rozhodčího, veškerá manipulace se zbraní na střeleckém stanovišti jen na povel rozhodčího. 
Ochrana sluchu a zraku povinná pro všechny závodníky, přihlížejícím důrazně doporučena. 

 
První pomoc: Zajištěna 

 
Kapacita: Max. 120 závodníků 
 
Startovné:  500,- Kč za závodníka (občerstvení – svačina a oběd v ceně startovného)  
 
Přihlášky: Přihlášení je možné pouze prostřednictvím formuláře na stránkách závodu.  

Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou startovní kartu.  
 
Registrace:  Registrace přihlášených závodníků na místě závodu od 8:00.  

Zaregistrováni budou pouze řádně přihlášení závodníci s platným registračním certifikátem. 
 
Ceny: První tři jednotlivci a první tři družstva v celkovém pořadí divize obdrží diplom a věcné ceny. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo na vypsání dalších kategorií a stanovení pravidel ocenění. 

 
Doprava: Vlastní. GPS souřadnice vjezdu do areálu střelnice – 50°7'6.268"N, 14°56'5.039"E  

 
Tip pro cestu autem z Prahy po D 11:  
 
Po D11 jet směrem na Hradec Králové.  
K výjezdu z dálnice použít EXIT 25.  
Ihned po výjezdu odbočit doleva na Poříčany 
(Český Brod) a po silnici č. 300 pokračovat 
dále asi 300 m. Za šedým továrním areálem 
(objekt po pravé ruce) odbočit vpravo a po 
místní komunikaci pokračovat až k bráně a 
vjezdu na parkoviště střelnice.  
 
Příjezd přímo ke střelnici bude vyznačen. 

 
 
POZOR!!!  
Rekonstrukce mostu přes dálnici (exit 25) může zkomplikovat, případně znemožnit 
příjezd ke střelnici z dálnice D-11 a bude nutno zvolit jinou příjezdovou trasu. 
 
 

Ředitel:  JUDr. Jaromír Badin 
   
 
 
Web a e-mail: www.policeopen.cz, info@policeopen.cz 
 
 
Tyto propozice jsou informativní a pořadatel si vyhrazuje právo jejich změny nebo doplnění.  
Pro průběh závodu jsou závazná výhradně Pravidla závodu Police Open oficiálně vyhlášená pořadatelem  
a zveřejněná v platném aktuálním znění na webových stránkách závodu. 
 
 

http://www.policeopen.cz/
mailto:info@policeopen.cz

