
 
IDPS Steel Challenge, 17.09.2022 

ISB-CZ Česká republika 
International  
Steel Challenge  
Sobota 17. září 2022, briefing pro všechny účastníky v 9 hodin 
Registrace:  https://isb-shooting.com/termine.php 
 

International Shooting Association - ISB je celosvětová asociace pro všechny sportovní střelce,  
webové stránky www.isb-shooting.com  

 
 
Pokyny: 696 81 Bzenec, Dúbrava 1606, Česká republika. Pozor na rozcestník „Střelnice“ za vesnicí! 

Vstupní poplatek: Paušální cena 50 €uro na celý den, včetně 25 nábojů do brokovnice. 
 
Naše disciplíny: 
Nejméně 6 stanic s kyvadlem, popperem, duelovým stromem, terčem, parkurem, překvapivými cíly, 
křížovými cíly, pumpgun stanicemi (zbraně budou k dispozici na místě).  

Zbraně: Vlastní zbraně nebo zapůjčené zbraně (budou k dispozici na místě). 
 
Povolené zbraně: 

• Jakákoli pistole od 9mm s hledí a muškou 
• Poloautomatické zbraně bez omezení v kalibru pro ocelové terče 
• Poloautomatické zbraně bez omezení v kalibru pušky pro všechny ostatní cíle 
• Pistole karabina (PCC nebo pažba) bez omezení 
• Brokovnice bez omezení, maximální velikost broku 3,5 mm pro ocelové terče, slug pro papírové terče 
 
Doplňkové vybavení: Rezervní zásobníky, bezpečnostní pouzdra na parcour (pouzdra IPSC jsou  
 zakázána!) Ochrana sluchu a střelecké brýle povinné pro všechny osoby přítomné na střelnici. 
 
Munice:   
Běžné ráže lze zakoupit na místě, vlastní střelivo povoleno. Každý účastník dostane zdarma 25 brokových 
nábojů do pumpgun (možné zapůjčení zbraně). 
 
Pozor: Na samotné střelnici není jídelna, vezměte si s sebou dostatek nápojů a jídla na celý den! 
 
Pozvánka: Meet & Greet (dobrovolně) v pátek od 20:00 hodin v 
  Hotel Lidový dům Bzenec, náměstí Svobody 310, 696 81 Bzenec.  
 
Obecně: Povinná ochrana sluchu a střelecké brýle (vezměte si vlastní!). Každý návštěvník souhlasí s tím, že 
výsledky a fotografie soutěže budou zveřejněny na internetu. Pořadatel může zkontrolovat použité zbraně. 
V případě diskvalifikace startovné propadá. Každý účastník musí dodržovat pokyny vedoucího střelby. Je 
nutné dodržovat všechny bezpečnostní a zákonné předpisy. Všichni střelci přebírají plnou odpovědnost za 
každý výstřel a jeho důsledky. Pokud dojde k poškození vybavení střelnice zbloudilou střelou, bude škoda 
účtována střelci. Rodiče jsou zodpovědní za své děti. Organizátor nepřebírá žádnou zodpovědnost. 
 



 
IDPS Steel Challenge, 17.09.2022 

Invitation to an international shooting competition 
Einladung zu einer internationalen Schießveranstaltung 

Pozvánka na mezinárodní střeleckou soutěž 
 

Name of competition: 
Name der Veranstaltung: 
Název soutěže: 

 
International Steel Challenge  
 

Place of competition: 
Veranstaltungsort: 
Místo soutěže: 

 
696 81 Bzenec, Dúbrava 1606 

Date of competition: 
Veranstaltungsdatum: 
Datum soutěže: 

 
17th September 2022 /   17. září 2022 
 

 
 

Name and Surname: 
Name und Vorname: 
Jméno a příjmení: 

Date of birth: 
Geburtsdatum: 
Datum narození: 

Passport number: 
Reisepassnummer: 
Číslo pasu: 

   
   
   
   
   

 
 

This invitation is an official Match invitation for registered shooters and competition staff. 
Please use this invitation when you will cross the border to the Czech Republic. 

 
Diese Einladung ist eine offizielle Match-Einladung für registrierte Schützen und Wettkampfmitarbeiter. 

Bitte verwenden Sie diese Einladung, wenn Sie die Grenze nach Tschechien überqueren. 
 

Toto pozvání je oficiální pozvánkou na zápas pro registrované sportovce a zaměstnance soutěže. 
Během přejezdu přes hranice do České republiky použijte tuto pozvánku. 

 
 
 
Brno, 01.05.2022      Match Director: 
 
Match office contact:     Rüdiger Gruber, President of the ISB 
Email: info-at@isb-shooting.com         Michal Schildberger, General Director of the ISB-CZ 
Website: www.isb-shooting.com 
Match Director phone number: 
+420 721 795 381 
 
 


