
   

 

Jednota Československé obce legionářské Ostrava I  

a 73. tankový prapor „Hanácký“ vyhlašují 

 

VI. ročník střeleckého a turistického 

„Memoriálu genpor. Ing. Mikuláše KONČICKÉHO“ 

 

PROPOZICE 

 

Rozpis: 

Organizátor: Jednota ČsOL Ostrava I, 73. tankový prapor „Hanácký“, 

Ústředí ČsOL 

Místo:  Střelnice Píšť (Píšť 525) – Krásná-Papežov – Lysá Hora  

Termín:  pátek 22. 10. 2021 

Čas:    od 08:00 hodin do 17:00 hodin 

Počet účastníků:  60 žáků a žákyň (2 třídy) prvého ročníku Bezpečnostně 

právní akademie Ostrava s učitelským doprovodem;  

4–6 příslušníků 73. tankového praporu „Hanáckého“ 

Organizační tým:  2 členové Jednot ČsOL Ostrava I; 4–6 příslušníků  

73. tankového praporu „Hanáckého“ 

  



Itinerář a časový harmonogram: 

- Odjezd z parkoviště DKM Ostrava (ul. 28. října)  8:00 

- Příjezd na střelnici Píšť     do 9:00 

- Poučení        9.00  

- Zahájení        9:15  

- Střelecká část       9:15–11:00  

- Přesun Píšť–Krásná-Papežov     11:00–12:00  

- Turistická část (Krásná-Papežov–Lysá Hora) cca 12.00–16:00 

- Vyhlášení vítězů na Lysé Hoře    cca 14:00 

- Návrat na parkoviště DKM Ostrava (ul. 28. října) cca  17:00 

 

Přeprava účastníků: 

Přeprava všech účastníků je v rámci celého memoriálu zajištěna autobusem 

73. tankového praporu „Hanáckého“ a autobusem pronajatým Jednotou 

ČsOL Ostrava I. 

 

STŘELECKÁ ČÁST MEMORIÁLU 

 

Kategorie: 

1. Pistole v ráži 9 mm Luger 

2. Malorážka v ráži .22 LR. 

 

Ceny: 

Ve střelecké části memoriálu obdrží diplom, malý pohár a drobné 

upomínkové předměty první tři dívky a tři chlapci z každé třídy. Třída s celkově 

nejlepším výsledkem obdrží na závěr memoriálu velký pohár. Účastnící se 

příslušníci 73. tankového praporu „Hanáckého“ obdrží pamětní listy. 

                     



Střelecká disciplína: 

A. Střelba na pevný mezinárodní pistolový terč z pistole v ráži 9 mm Luger, 

vzdálenost 10 m, střelba ve stoje, z místa, jedno nebo obouruč, čas 2 

minuty. 

Počet nábojů 5, bez nástřelu. 

Hodnocení 5 zásahů v terči. 

Překročení časového limitu 2 min. znamená odpočet nejlepšího zásahu 

za každou ránu. 

 

B. Střelba na pevný mezinárodní pistolový terč z malorážky v ráži .22 LR, 

vzdálenost 15 m, střelba ve stoje, z místa, čas 2 minuty. 

Počet nábojů 5, bez nástřelu. 

Hodnocení 5 zásahů v terči. 

Překročení časového limitu 2 min. znamená odpočet nejlepšího zásahu 

za každou ránu. 

 

Podrobnosti k soutěži:  

Během memoriálu je zakázáno požívání alkoholu či omamných látek. 

Zakázáno je rovněž použití vlastních zbraní včetně vlastního střeliva.  

Každý účastník je povinen při odevzdání výsledků na určeném místě potvrdit 

správnost dosažených výsledků pro vyloučení pozdějších protestů.  

Každý účastník se účastní memoriálu na vlastní zodpovědnost a je povinen 

dodržovat bezpečnostních předpisů, se kterými bude seznámen v rámci 

poučení členy organizačního týmu před začátkem memoriálu.  

Tyto propozice mohou být změněny za předpokladu, že se změnami budou 

seznámeni účastníci v rámci řádného poučení o organizaci soutěže a 

bezpečnosti při soutěži. 

 

TURISTICKÁ ČÁST MEMORIÁLU 

 

Charakteristika: 

Volný pěší výstup po hlavní zpevněné komunikaci z Krásné-Papežov na vrchol 

Lysé Hory, kde budou vyhlášeni a oceněni nejlepší účastníci střelecké části 

memoriálu. 



Podrobnosti k soutěži:  

Účastníci se vypraví na trasu pochodu v doprovodu členů organizačního 

týmu. Účastníci jsou povinni držet se po celou dobu výstupu na hlavní 

zpevněné komunikaci a řídit se pokyny členů organizačního týmu. Zdravotní 

službu a případný nouzový svoz účastníků autem zajistí příslušníci  

73. tankového praporu.  

 

Upozornění: 

Účastníci memoriálu musí mít vhodné sportovní oblečení a pevnou obuv, a to 

přiměřeně aktuálnímu počasí!  

Pokud se účastníci budou pohybovat po silnici, musí dbát své vlastní 

bezpečnosti a respektovat pravidla silničního provozu.  

V případě jakékoliv komplikace či úrazu se účastník obrátí neprodleně na 

členy organizačního týmu. 

Pití a jídlo si účastníci memoriálu zajišťují sami. Na Lysé Hoře je případně možné 

občerstvení zakoupit. 

 

Organizační zabezpečení:  

Ředitel memoriálu:   Mgr. Martin Lokaj  

Hlavní rozhodčí – část střelecká: Marcel Žurovec 

Hlavní rozhodčí – část turistická: kpt. v. v. Jan Šimčík 

Řídící střeleb    kpt. v. v. Jan Šimčík  

 

Kontaktní osoba:  kpt. v. v. Jan Šimčík 

tel. 603 548 720 

e-mail: honza.simcik@seznam.cz 

 

 

           Rostislav Exner      Mgr. Martin Lokaj 

referent brannosti mládeže      předseda jednoty 


