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Klub vojenské historie Trutnov  
Svaz branně-technických sportů České republiky 

Vás srdečně zve na: Memoriál Petra Valenty, 

16. ročník opakovací pušky vojenské a pistole nebo revolveru modelově 

do roku 1945, který se koná v úterý 1.5. 2012 na myslivecké střelnici 

 Babí u Trutnova. 
 

 

 

 

Časový plán: 
         

         9.00 - 10.00  -  příjezd, prezence a přejímka zbraní 14.30 – puška samonabíjecí  vojenská  

       10.05 - 10.15  -  zahájení a poučení     15.30 – předpokládané ukončení disciplín 

       10.25 - 12.00  -  pistole, revolver         16.00 – celkové vyhodnocení, předání diplomů a cen 

       12.15 – 14.15  - puška opakovací vojenská      

                        

Změna časového plánu vyhrazena ! 
 

Technická ustanovení : střílí se ze zbraní dle zákona o zbraních a střelivu. Na palebné čáře se řídíme pokyny 

řídícího střelby.  Každé závažné  porušení se trestá  okamžitou diskvalifikací. Ochrana sluchu povinná. Všichni 

účastníci střílí na vlastní nebezpečí. Pojišťují se sami krátkodobým úrazovým pojištěním.   

  

Puška vojenská opakovací:  Startovné 50,- Kč. Střílí se  3+10 ran. Nastřel v čase 2 min.,  

10 ran v čase 4 min. Kontrola nástřelu pouze dalekohledem. Zbraně bez úprav. Střílí se ve 

stoje bez opory na vzdálenost 100 m. 
 

Pistole - revolver:  Startovné 50,- Kč. Střílí se 3+10 ran. Nástřel v čase 2 min., 10 ran v čase 

4 min. Kontrola nástřelu  pouze dalekohledem. Zbraně bez úprav. Střílí se ve stoje bez 

opory na vzdálenost 25 m. 
 

Puška vojenská samonabíjecí : Startovné 50,- Kč. Střílí se 5+20 ran. Nástřel v čase 1 

min., 20 ran v čase 4 min. Kontrola nástřelu pouze dalekohledem.  

Střílí se ve stoje bez opory na vzdálenost 100 m. 
Sportovní úpravy zbraní  u všech disciplín jsou zakázány !    

  Sportovní pomůcky (rukavice, kabáty, řemeny, brýle atd.) nejsou povoleny ! 

 

Účast v dobových uniformách vítána ! 
Občerstvení na střelnici. Zdravotník zajištěn.  

Vítězové obdrží diplom a cenu. 

Přejímka zbraní, kontrola dokladů. 

 

Kontaktní mail-to :  i.bucek1866@hi-net.cz 

nebo tel. 603 990 473 

 

Za  SBTS ČR - ZO  KVH  Trutnov 

Ivo Bucek  v.r.      
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