
 
 

 

PROPOZICE  BRANNÉHO ZÁVODU– FINÁLOVÉ KOLO 
 

Klub výsadkových veteránů Prostějov z. s., za finanční podpory statutárního města Prostějov, organizuje 

branný závod starších žáků „Memoriál ppor. Pavla Mauera – 0. ročník“ 
 

Organizátor 

 

: 

 

KVV Prostějov 

Organizací pověřen : Vojenské útvary posádky Prostějov 

Datum konání           : 1. září 2022 – 2. kolo 

2. září 2022 – vyhlášení výsledků na letišti Prostějov 

Místo konání             : Střelnice AČR – UVZ Hamry 
souřadnice GPS: viz mapka 

 

 

 
 

 
 

                 

Soutěž dvaceti tříčlenných družstev Základních škol Prostějova, která postoupila z 1. kola soutěže 

 

Soutěžní disciplíny:                                                     

 

1. Střelba ze vzduchovky (každý člen družstva 5 ran v leže na terč vzdálený 10 m) 

2. Kvíz z historie Vojenského útvaru 8280 Prostějov (za družstvo 5 otázek) 

3. Poskytnutí první pomoci (za družstvo 5 otázek z teorie + praktická činnost) 

4. Střelba ze vzduchové pistole (každý člen družstva 5 ran ve stoji na terč vzdálený 10 m) 

5. Hod granátem na cíl vzdálený 15 m (každý člen družstva 3 hody) 

6. Střelba z airsoftové zbraně (každý člen družstva 3 rány vleže na figuru vzdálenou 10 m) 



Doprovodné akce: Po dobu závodu budou probíhat další doprovodné akce tak, aby byla zabezpečena činnost 

soutěžících po celou dobu závodu  

 

Ředitel soutěže:  Ing. Ondrej Páleník 

 

Hlavní rozhodčí: Ing. Vladimír Ganzar  

 

Hodnotící komise: Výbor KVV Prostějov 

 

Zdravotní zabezpečení: Centrum zdravotních služeb Prostějov 

 

 

Podmínky účasti:  

 

Soutěže se účastní 20 družstev která postoupila z prvního kola  

 

                                            

Zabezpečení:   

 

Pořadatel zabezpečí pitný režim během soutěže, malou svačinu a večeři po ukončení soutěže pro všechny 

účastníky. Pořadatel zabezpečí zdravotnickou službu po celou dobu konání soutěže. Pro soutěžní družstva a 

doprovod bude zabezpečena doprava autobusy.  

 

Zastávky autobusů a časy svozu na branný závod:  

Autobus 1  

1. RG a ZŠ Wichterleho zastávka č. 1 na Lidické ulici 12:45 hod. 

2. ZŠ Dr.Horáka zastávka před školou 12:50 hod. 

3. ZŠ Palacká zastávka č. 5 Lázně – naproti autobusového terminálu Floriánské náměstí 12:55 hod. 

4. ZŠ Melantrichova zastávka „D“ Nemocnice, směr Mostkovice - Plumlov 13:00 hod. 

Autobus 2 

1. ZŠ Majakovského 1 zastávka Prostějov, Vrahovice, Hanačka 12:45 hod. 

2. ZŠ Kollárova zastávka „A“ Svatoplukova 12:50 hod. 

3. ZŠ Valenty zastávka Valenty ZŠ 12:55 hod. 

4. ZŠ Jana Železného parkoviště před školou 13:00 hod.  

Oba autobusy budou označeny nápisem za čelním sklem „Branný závod – Hamry“ 

 

 

Hodnocení:   

 

1. Střelba ze vzduchovky (každý člen družstva 5 ran v leže na terč vzdálený 10 m) 

                                               

Každému střelci se započítá 5 ran – výsledek = součet 15 ran – max. 150 bodů 

 

2. Kvíz z historie Vojenského útvaru 8280 Prostějov (za družstvo 5 otázek) 

 

Odpovědi za družstvo, každá otázka za 10 bodů – max 50 bodů 

 

3. Poskytnutí první pomoci (za družstvo 5 otázek z teorie + praktická činnost) 

                                         
Odpovědi za družstvo, každá otázka za 10 bodů, praktická část 50 bodů – max 100 bodů 



                                             

4. Střelba ze vzduchové pistole (každý člen družstva 5 ran ve stoji na terč vzdálený 10 m) 

                                                

Každému střelci se započítá 5 ran – výsledek = součet 15 ran-max 150 bodů 

                                               

5. Hod granátem na cíl (každý člen družstva 3 hody na cíl vzdálený 15 m – kruh průměr 1 m za 10 bodů, 

kruh s průměrem 2 m za 5 bodů, kruh s průměrem 3 m za 2 body)  

                                               

Každému střelci se započítají 3 hody – výsledek = součet 9 hodů – max 90 bodů 

 

6.  Střelba z Airsoftové zbraně (každý člen družstva 3 rány vleže na figuru vzdálenou 10 m) 

                                                

Každému střelci se započítá každá trefená rána za 10 bodů – max 90 bodů 

                                                

 

 

Celkovým vítězem se pak stává soutěžní družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů v součtu všech disciplín 

ve finálovém kole. První tři družstva celkového pořadí obdrží diplomy, medaile, poháry a hodnotné věcné ceny 

(2. září na letišti Prostějov).  Všichni účastníci obdrží účastnický list a batůžek s logem závodu a dárkem. 

 

 

 

 

Časový průběh (2. kolo):    

 

Prezence: 13:30 – 13:50 hod. 

Nástup: 13:55 hod. 

Zahájení soutěže: 14:00 hod. 

 

 

Ukončení soutěže:  

 

Předpokládaný čas 18:00 hod.  

  

 

Bezpečnost:  

 

Při manipulaci se vzduchovými zbraněmi je nutno dodržovat bezpodmínečnou kázeň, řídit se pokyny řídícího 

střelby a řídících na palebné čáře. Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu řídícího střelby se trestá 

vyloučením ze závodu!!! 

 

                                                                                                                     

 

Ředitel soutěže: Ing. Ondrej Páleník, MBA v. r.                        

                                                                                                                    

Hlavní rozhodčí: Vladimír Ganzar v. r. 
 


