
Propozice 

Zimní moravská pistolová liga družstev 
Jedná se o vícekolovou soutěž družstev. 

Pořádají:  RSCM Ostrava 
 0328 SSK Rožnov 
 0398 SSK Horní Benešov 
 0812 Astra Bruntál 
 0834 SSK Uničov 

Disciplíny:  1.) Vzpi 40 (u VzPi 60 se bude započítávat prvních 40 ran) 
  2.) StVzPi 40 
 3.) RVzPi 3x20 
 3.) SVzPi 30+30 (lze střílet mířenou a otočnou různými zbraněmi) 

Pravidla pro vytvoření družstva: 
1) Každé družstvo ve VzPi je tříčlenné. 
2) Každé družstvo ve StVzPi, RVzPi a SVzPi je dvoučlenné. 
3) Družstvo nesmí být (ke dni vstupu do soutěže) tvořeno členy dvou nebo více SSK.  
4) V každém družstvu musí být nejméně jeden závodník do 20 let. 
5) Závodníci do 20. let mohou být členy dvou družstev ve dvou kategoriích. 
6) V soupisce družstva VzPi mohou být až dva náhradníci v pevně daném pořadí. 

Pokud se závodu nezúčastní některý ze stálých členů družstva, započtou se 
výsledky prvního náhradníka (není-li přítomen, pak druhého), pokud se nezúčastní 
dva závodníci, započtou se výsledky obou náhradníků (musí být splněna podmínka 
započítání výsledku jednoho závodníka do 20 let). 

7) V soupisce družstva StVzPi, RVzPi a SVzPi může být jeden, jehož výsledky se 
započtou v případě neúčasti stálého člena družstva (musí být splněna podmínka 
započítání výsledku jednoho závodníka do 20 let). 

8) Náhradníci mohou být dopisováni postupně (v dalších kolech soutěže) 

Jednotlivá kola jsou složena z jednorázových soutěží různých pořadatelů, kteří dali souhlas 
se zařazením do této soutěže. 

Kategorie:  

Pro zařazení do kategorie je rozhodující dosažený věk nejstaršího člena družstva v roce 
2013. 

VzPi:  ZZ žáci a žákyně (do 14 let), 
 MD mladší dorost (do 16 let), 
 SD starší dorost (do 18 let), 
 JJ junioři a juniorky, 
 MZ bez omezení, 

STVzPi, RVzPi  a SVzPi:  D dorost (do 18 let), 
 MZ bez omezení 

Kategorie bude vyhodnocena při účasti tří a více družstev 

Hodnocení: 

V každém závodě se počítá celkový výkon družstva. U každého družstva se hodnotí součet 
tří nejlepších výsledků v níže uvedených závodech.  

Závodníkům do 20 let (neplatí pro reprezentanty A, B, C a M) se připočítávají handicapy dle 
limitů výkonnostních tříd:  
ž, j – 5b; jky – 10b; sdci, sdky – 15b; mdci, mdky – 20b, žáci a žákyně 25b.  



Soupis započítávaných závodů: 

Datum Soutěž Discilíny 

27. 10 2012 Kopřivnická diabolka 2012 (Kopřivnice) VzPi, StVzPi, RVzPi, SVzPi 

17. 11. 2012 Velká cena Olomouckého kraje (Šumvald) VzPi 

27. 12. 2012 Silvestrovská cena Horního Benešova VzPi, StVzPi, RVzPi, SVzPi 
19. - 20. 1. 2013 Pohár ředitele SŠTD Ostrava VzPi, StVzPi, RVzPi 

26. 1. 2013 Otevřený přebor Olomouckého kraje 
(Hanušovice) VzPi 

6. 2. 2012 Únorová cena (Horní Benešov) VzPi 

7. 2. 2013 Pohár Gymnázia, Rýmařov – 2. kolo StVzPi, RVzPi, SVzPi 

22. 2. 2013 Zimní oblastní střelecká liga – finále 
(Kopřivnice) VzPi, StVzPi, RVzPi, SVzPi 

27. 2 2012 Okresní přebor Bruntálu (Bruntál) VzPi, 

2. - 3. 3. 2013 VC SSKP Ostrava (Ostrava - Vítkovice) VzPi, StVzPi, RVzPi 

10. 3. 2013 Pohár Gymnázia, Rýmařov - finále StVzPi, RVzPi, SVzPi 

Přihlášky: na přiloženém formuláři zasílejte na adresu janostak.stefan@seznam.cz; 

případně lze startovku družstva odevzdat při prvním závodě družstva 

Startovné: 50 Kč za družstvo v každé disciplíně. Platí se pořadateli závodu na prvním 

závodě, jehož se družstvo účastní, ten je předá delegovanému pořadateli ligy (Karel 
Málek, Štefan Janošťák, Marcela Königová, Petr Černý, Pavel Berka). 

Odměny: Vítězné družstvo získá titul Vítěz moravské ligy družstev. Družstva na 2. a 3. 
místě obdrží diplom. Všichni soutěžící obdrží účastnickou plaketu. Věcné ceny 
dle možnosti pořadatelů. RSCM Ostrava rozdělí mezi vítězná družstva 5000 ks 
LR Eley a 25 000 ks diabolek. 

Bližší informace podá Štefan Janošťák, tel: 733165361 (raději ve večerních hodinách), e-
mail janostak.stefan@seznam.cz  
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