
 

Název soutě�e: J A R N Í  P R A Ž S K Á  D I A B O L A  –  V z P u  +  V z P i  
Druh soutě�e: Soutě�e jednotlivců podle Kalendáře akcí ČSS (kat.:II). 

Soutě�e obou dnů jsou zařazeny jako 6. kolo Pra�ské střelecké 
ligy 2005/2006 ze vzduchových zbraní a Pra�ský přebor 2006. 

Pořadatel: SSK 0027 DELTA Praha ve spolupráci s KV ČSS Praha 
Místo konání: Tělocvičny Z� Dědina – Žukovského 6/580, Praha 6 
Datum  konání: Sobota - 4. března 2006 Neděle - 5.března 2006  
Disciplíny a 
kategorie: 

VzPu 30 do 12 let + 13a14 let 
VzPu 40 dorost, juniorky, ženy  
VzPu 60 junioři, mu�i, senioři 

VzPi 40 dorost, juniorky, ženy 
VzPi 60 junioři, mu�i, senioři 

Časový rozvrh: 08.15-08.45 prezence 1.sm. 
08.50-09.50 1.sm.-VzPu 30 
08.50-10.20 1.sm.-VzPu 40 
09.00-12.00 prezence 2.-5.sm. 
09.50-10.50 2.sm.-VzPu 30 
10.20-12.20 2.sm.-VzPu 40/60 
10.50-11.50 3.sm.-VzPu 30 
11.50-12.50 4.sm.-VzPu 30 
12.20-14.20 3.sm.-VzPu 40/60 
12.50-13.50 5.sm.-VzPu 30 
14.20-16.20 4.sm.-VzPu 40/60 
14.30-14.45 vyhlášení VzPu30 
17.00-17.15 vyhlášení 40/60 
Od 3.směn mů�e dojít ke 
změně podle počtu závodníků  

08.15-08.45 prezence 1.sm. 
08.50-10.50 1.sm.-VzPi 40/60 
09.00-12.00 prezence 2.-3.sm. 
10.50-12.50 2.sm.-VzPi 40/60 
12.50-14.50 3.sm.-VzPi 40/60 
15.30-15.45 vyhlášení  

Startovné: 30 ran – 70 Kč,     40 ran - 100 Kč,      60 ran - 130 Kč 
Ředitel soutě�e: Milo� Soukup, předseda SSK DELTA Praha 
Hlavní rozhodčí: Ing. Zdeněk Janda, A-0015 
PHK: Petr Lapáček A-0013  
Sbor 
rozhodčích: 

Miloš Soukup A-0014, Ing. Zdeněk Zahrádka A-0054,                     
Petr Parbus A-0146, Josef Placer A-0290, Ivan Hanuš B-0587 

Účast: Členové ČSS s průkazem ČSS na rok 2006. Noví členové klubů 
musí předlo�it alespoň klubem potvrzenou vlo�ku průkazu ČSS. 
Členům ČSS ze řádně registrovaných pra�ských SSK ČSS je 
startovné hrazeno z prostředků KV ČSS. 

Popis střeli�tě: 2 tělocvičny, v ka�dé 10 terčových stěn s posuvnými lapači 
osvětlenými halogeny – 1500 luxů na terči zaručeno.  
Stanovi�tě pro střelbu vle�e je vybaveno gymnastickým 
kobercem a stolky pro trenéry, stanovi�tě pro střelbu vstoje 
stolkem a židlí. Dalekohledové stojánky k dispozici nejsou. 

Terče a 
pravidla: 

4 nástřelné terče a příslu�ný počet soutě�ních po 2 ranách do 
terčů soutě�ních podle pravidel ISSF a jejich národních úprav.  

Zbraně: Vlastní, vč. střeliva a povolených pomůcek. 
Poji�tění: Pořadatel je poji�těn v odpovědnosti za �kodu pojistkou ČSS. 

 

Povinnosti 
účastníků: 

Registrací u prezence a přidělením startovního čísla se 
každý závodník zavazuje, že zná tyto propozice. 
Vstup do vnitřních prostor �koly pouze po přezutí!  
Od 1.1.2006 platí zákon o absolutním zákazu kouření 
v prostorách škol i v jejich oplocených areálech!!  

Odjezdy: Jen po písemně potvrzené dohodě s HR, jinak bude 
výsledek anulován !!! 

Hodnocení: PRAŽSKÁ DIABOLA: Samostatně hodnoceny budou jen ty 
kategorie, kde bude startovat 10 a více závodníků (kategorie 
s men�ím počtem se slučují podle disciplín). 
V ka�dé hodnocené kategorii budou první tři střelci odměněni 
věcnými cenami či jejich finančním ekvivalentem (u VzPu 40/60). 
V případě neúčasti odměněného závodníka na vyhlá�ení 
výsledků propadá cena dal�ímu přítomnému závodníkovi 
v pořadí. 
PRA�SKÁ STŘELECKÁ LIGA: Viz její Prováděcí směrnice. 
PRA�SKÝ PŘEBOR: Vítězové obdr�í diplom a pohár. 

Protesty: Podávají se podle PSS se vkladem 500 Kč do rukou HR. 
Výsledkové 
listiny: 

Budou vyvě�ovány průbě�ně 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.volny.cz/sskdelta a  www.shooting.cz/kraje/praha 

Zdrav.zaji�tění: Poliklinika Praha 6 - 2500 m od školy. 
Občerstvení: Prodej a konzumace jen v prostoru před malou tělocvičnou! 
Popis cesty: viz mapa na zadní straně 

 

Přihlá�ky: NUTNÉ PŘEDEM do 18 h dne 2.3.2006 ! 
Uvést vždy: datum soutě�e, disciplínu, číslo a název SSK, 
jména a č.pr.ČSS závodníků, a kdo to nahla�uje. 
Telefonem (i SMS): na mobil p. M. Soukupa – 603545465 
E-mailem na adresu: mqsoukup@seznam.cz 
Zpětně bude potvrzeno přidělení místa v určité směně. 
Závodníky z pra�ských klubů žádáme, aby se hlásili do prvních 
směn, čím� umo�ní start závodníků ze vzdáleněj�ích míst 
v pozděj�ích směnách.  
Dále �ádáme v�echny přihlá�ené, aby případnou nemo�nost 
příjezdu oznámili nejpozději do 3.3.2006 do 18 h, aby mohli být 
zařazeni případní náhradníci, jelikož kapacita startovních míst je 
omezena.  
Závodníci, kteří přijedou bez předchozího přihlá�ení pořadatel 
zařadí jen budou-li volná místa. 

 

V Praze dne 30. ledna 2006       Milo� Soukup, předseda SSK DELTA, v.r. 
 
 
 

www.volny.cz/sskdelta
www.shooting.cz/kraje/praha
mailto:mqsoukup@seznam.cz


MAPA OKOLÍ ŠKOLY 
 

Spojení 
 
a) Autem z centra Prahy: Po Evropské ulici směr leti�tě Ruzyně, ale u konečné 
tramvaje Divoká �árka a� za McDonaldem odbočit vlevo do ulice, jet a� téměř na její 
konec, kde je vpravo u vý�kových domů velké parkovi�tě, vá� cíl. 
b) Autem od Plzně a Karlových Varů: Z Karlovarské ulice odbočit dolů do ulice 
Drnovské kolem ruzyňská věznice k �elezničnímu přejezdu, pak kolem ruzyňských 
kasáren (jsou vidět vpravo) a za nimi odbočit vpravo do Vlastiny ulice, kde je vlevo u 
vý�kových domů velké parkovi�tě, vá� cíl.  
c) Autem od Slaného a Kladna: Po příjezdu od leti�tě Ruzyně pokračovat po 
Evropské ulici kolem pumpy Shell a za ní na nejbli��í mo�né odbočce zatočit vpravo 
do ulice Vlastiny a pokračovat jako v příp. a). 
Parkování je možné v omezené míře i v areálu školy, nikoli v ulici okolo školy 
d) MHD: Autobusem č. 218 (od konečné metra A  Dejvická) na konečnou stanici �Na 
Dědině� v ulici Vlastině, odtud pě�ky nahoru ke �kole cestou kolem levé strany 
kulturního a obchodního centra Delta - cca 250 m. 
 
 
 

   

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


