
 

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ 
Sportovní st řelecký klub 0027 

DDD EEE LLL TTT AAA    PPP RRR AAA HHH AAA     
Propozice st řelecké sout ěže 

PPP EEE RRR KKK UUU SSS YYY    DDD EEE LLL TTT AAA   (18. ročník) 
���� Pražský p řebor 2014 v perkusních zbraních  

Druh soutěže:  Kategorie II. podle Kalendáře akcí ČSS; soutěž jednotlivců; 

Datum konání: nnn eeeddděěě lll eee   777...    zzzááářřř ííí    222000111444   
Disciplíny: 1) Mariette - perkusní revolver (repliky)  
 2) Kuchenreuter - perkusní pistole civilní 4) Vette rli - perkusní puška civilní 
 3) Lorenc - perkusní pistole vojenská 5) Lebeda - perkusní puška vojenská 
 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 6) Cominazzo - k řesadlová pistole 7) Pedersoli - k řesadlová puška  
 Upozorn ění: 
 a) Odstartování každé disciplíny je podmín ěno ú častí nejmén ě 3 závodník ů! 
 b)  K vyhodnocení Pražského p řeboru 2014 musí v  disciplín ě startovat 3 Pražáci! 
 c) Disciplíny č. 6) a 7) nejsou za řazeny do Pražského p řeboru 2014!  
Kategorie: Společná v každé jednotlivé disciplíně (výkonnostní třídy podle věkových kategorií) 
Místo konání:  25 m pistolová st řelnice SSK 0069 DUEL, Praha 6 - Sedlec  („dolní“) 
 50 m st řelnice SSK 0021 MAGNUM, Kamýcká 192, Praha 6 - Sedl ec („horní“) 
Spojení:  Metrem A na konečnou Dejvická  (Vítězné náměstí - tzv. Kulaťák), pak autobusy č. 107 

či 147 na stanici V Sedlci , pak pěšky po silnici vlevo podle ukazatelů „STŘELNICE“. 
Funkcionáři:  ředitel soutěže a HR - Miloš Soukup, předseda SSK DELTA Praha,  A-0014 
 PHK - rozhodčí I. třídy - bude oznámen na místě  
Účast:  Členové ČSS s průkazem a známkou 2014. 
 � k PeRe je nutný platný Zbrojní pr ůkaz a Průkaz zbran ě  

Startovné: 60,- Kč za start jednotlivce v každé disciplíně 
Pravidla: Soutěž a hodnocení podle PSS platných v ČSS  
Zbraně:  Vlastní, vč. střeliva a povolených pomůcek. 
Protesty:  10 minut od zveřejnění výsledků u HR (vklad 500,- Kč). 
Odměny:  1) V soutěži Perkusy Delta 1. - 3. místo diplom (u všech odstartovaných disciplín) a 

věcná odměna (u disciplín, kde bude odstartováno více než 5 závodníků). 
 2) V rámci Pražského přeboru, který je jednokolový, bude vítězům všech vypsaných a 

vyhlášených disciplín předána plaketa a titul „Přeborník Prahy na rok 2014“. 
Časový rozvrh:  8.30 -10.00  prezentace pro krátké (event. i pro dlouhé) zbraně v klubovně DUELu 
  9:00   zahájení 1. směny na střelnici „dolní“ (Duelu) - krátké zbraně 
     (po 1. směně se předpokládají max. 3 směny v krátkých zbraních) 
  11.30  -12.30 prezentace pro dlouhé zbraně v klubovně MGNUMu 
  12.00    zahájení 1. směny na střelnici „horní“ (Magnumu) - dlouhé zbraně 
     (po 1. směně se předpokládají max. 2 směny v dlouhých zbraních) 
  14.30 -15.30 předpokládané vyhlášení vítězů 
Počet terčů:  Pro každou disciplínu 2 terče vedle sebe (střílí se bez přerušení). 
Popis střeliště:  Ruční výměna terčů, stojánky na dalekohledy jsou k dispozici. 
Občerstvení: Zajišťuje ve své režii SSK MAGNUM. 
Pojištění:  Pořadatel pojištěn v odpovědnosti za škodu hromadnou pojistkou ČSS. 
1. pomoc:  Zdravotník ČČK a Poliklinika Praha 6. 
Přihlášky: Do 5. 9. 2014 SMS na mobil:  603545465, nebo na e-m ail: mqsoukup@seznam.cz . 

 Vždy nahlaste příjmení, jména a ročníky narození závodníků, číslo a název klubu, 
disciplíny. Zařazení do směn bude optimalizováno až podle počtu střelců v disciplínách. 

 

V Praze dne 10. 8. 2014                                    Miloš Soukup , předseda SSK 0027 DELTA Praha, v.r.   
 


