
 

Název 
sout ěže: VELIKONOČNÍ PRAŽSKÁ DIABOLKA 2015 - VzPu 

Druh sout ěže: Soutěž jednotlivců (kat.:II).  
Pořadatel: SSK 0027 DELTA Praha  
Místo konání: Sportovní hala Kasáren 17. listopadu, Pilotů 217, Praha 6-Ruzyně 
Datum: NNNN e d ě l e  e d ě l e  e d ě l e  e d ě l e  2 22 22 22 2 .  .  .  .  b ř e z n ab ř e z n ab ř e z n ab ř e z n a     2 02 02 02 0 1111 5555     

Disciplíny a 
kategorie:  

 VzPu 30 (mladší a starší žáci),  
 VzPu 40 (dorost, juniorky, ženy),  
 VzPu 60 (junioři, muži, senioři) 
    Kapacita: maximáln ě 80 míst !  

Časový rozvrh 
pro oba dny 
sout ěže: 

08:45 -14:15 průběžná prezence  
09:15  začátek 1. směny 
 Další směny podle počtu přihlášených v jednotlivých 

kategoriích a disciplínách 
15.30 ukončení střelby (vyhlášení vítězů korespondenčně) 

Startovné: 30 ran  - 60 Kč,      40 ran  - 90 Kč,   60 ran  - 120 Kč     
Ředitel 
sout ěže: Miloš Soukup, předseda SSK DELTA Praha 

Rozhod čí: Miloš Soukup, A-0014; Ivan Hanuš, A-0587, Josef Placer, A-0290; 
Ing. Jiří Karkulín, C-1646 a Ing. Karel Neumann, C-1721 

Účast: Členové ČSS s průkazem ČSS se známkou 2015. Noví členové 
musí předložit klubem potvrzenou vložku průkazu ČSS. 

Popis 
střelišt ě: 

17 terčových stěn ve dvou oddělených kójích s posuvnými lapači 
osvětlenými samostatnými halogeny pro každý terč. 
Na stanoviště pro střelbu vleže koberec a stolky pro trenéry, na 
stanovišti pro střelbu vstoje stolky a židle. Dalekohledové stojánky 
k dispozici nejsou. 

Počet terčů: 4 nástřelné terče + příslušný počet soutěžních po 1 rán ě.  
Pravidla: Pravidla ČSS/ISSF  pro VzPu (platná od 1. 1. 2014) a národní 

pravidla pro VzPu 30 L (platná od 1. 9. 2013) 
Zbran ě: Vlastní, vč. střeliva a povolených pomůcek. 
Pojišt ění: Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS. 
Povinnosti 
účastník ů: 

Každý závodník i doprovod musí znát tyto propozice.  
Před vstupem do haly je t řeba řádně si očistit obuv!  
V celé budov ě platí zákaz kou ření!!  

Odjezdy: S vědomím HR možné, ale po oznámení výsledků z dané směny! 
Hodnocení: Samostatně hodnoceny budou kategorie se startem 5 a více 

závodníků. Kategorie s menším počtem se sloučí, pokud to půjde, 
podle disciplín.  

Ceny: První tři z každé hodnocené disciplíny obdrží diplom, medaili a 
drobnou věcnou cenu. Vítězové kategorií, které nemohou být 
sloučeny, ale bude jich méně než 5, obdrží diplom.  
Vyhlášení bude provedeno po uzavření jednotlivých disciplín. 

Protesty: Vklad 250 Kč do rukou HR po vyhlášení každé směny. 
Výsledkové 
listiny: 

Budou vyvěšovány průběžně po jednotlivých směnách, konečné 
výsledkové listiny budou odeslány na e-mailové adresy, pokud je 
pořadatel bude mít k dispozici a budou zveřejněny na stránkách: 
www.sskdelta.cz  a www.shooting.cz/kraje/praha . 

Zdrav. zabezp.  Zdravotník + Poliklinika Praha 6 - 2500 m od areálu. 
Občerstvení: Omezené - balená voda a sušenky 
Popis cesty: viz mapka s popisem na zadní stran ě 

Parkování je možné jen na parkovišti p řed branou do kasáren 
- GPS: 50°5'8.632"N, 14°18'29.060"E  

 

Přihlášky:  Hala je ve st řeženém vojenském objektu a do 20. 3. 2015 
musíme veliteli objektu p ředat k podpisu seznam 
předpokládaných ú častník ů, tj. st řelců i doprovodu (!).  

Z toho důvodu musíme mít uzavřeny   
PŘIHLÁŠKY do  20 h  dne  19. 3. 2015 !   
 
Přihlášky zasílejte výhradn ě mailem, či SMS: 
 e-mail:  mqsoukup@seznam.cz  
 SMS:  603 54 54 65 (mobil p.Soukupa) 
V přihlášce uve ďte  
u závodníka:   
1) číslo a název SSK ČSS, 
2) disciplínu, 
3) příjmení a jméno, 
4) celé datum narození (pokud u nás ještě nestartoval), 
5) číslo pr ůkazu ČSS (pokud u nás ještě nestartoval), 
6) adresu bydlišt ě bez PSČ (pokud u nás ještě nestartoval). 
u každého člena doprovodu: 
7) příjmení a jméno,  
8) celé datum narození (pokud u nás ještě nebyl), 
9) celá adresa bydlišt ě bez PSČ (pokud u nás ještě nebyl). 
v každé p řihlášce pak uve ďte:  
kdo p řihlášku zasílá a zp ětné spojení na n ěj, hlavn ě e-mail pro 

zaslání výsledkových listin.   

Potvrzení registrace bude zasláno jen na mobily a e-mailové 
adresy. Zaregistrované závodníky pak prosíme, aby případnou 
nemožnost startu zatelefonovali na 603545465. 
 

 

V Praze dne 4. 3. 2015 Miloš Soukup, v. r., předseda SSK DELTA   
 
 
 
 
 
 



MAPA OKOLÍ KASÁREN V RUZYNI 

 

 
GPS parkovišt ě: 50°5'8.632"N, 14°18'29.060"E  

Spojení 
a) Autem z Prahy: Po Evropské ulici směr letiště Ruzyně, ale u konečné tramvaje 

Divoká Šárka až za McDonaldem odbočit vlevo a hned vpravo do ulice Vlastiny, 
na jejím konci vlevo do Drnovské a po 150 m opět vlevo na parkoviště před 
areálem. 

b) Autem od Plzně a Karlových Varů: Z Karlovarské ulice odbočit dolů do ulice 
Drnovské kolem ruzyňská věznice k železničnímu přejezdu a pak na parkoviště 
před areálem. 

c) Autem od Slaného a Kladna: Po příjezdu od letiště Ruzyně správně najet do ulice 
Drnovské a pak na parkoviště před areálem. 

d) Vlakem: Z Masarykova nádraží do železniční stanice „Praha - Ruzyně“  - 300 m 
od brány kasáren (odjezdy z Masarykova nádraží 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, atd., 
zkrátka vždy v půl. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 


