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Soustředění sportovních střelců v areálu DDM Poděbrady  
 
 
 Trenérská komise pořádá soustředění sportovních střelců v puškových a pistolových 
disciplínách, které je zajištěno v areálu Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady v termínu : 
 

21 – 22. listopadu 2009 
 

 
 

Soustředění je určeno převážně pro střelce Středočeského kraje, kteří se připravují na MČR a budou 
se účastnit Středočeského poháru  do 20  let věku, v případě volné kapacity pro ostatní, po dohodě 
s pořadateli. Soustředění je pořádáno ve spolupráci s RSCM pro Prahu, Středočeský a Jihočeský 
kraj. 
K dizpozici bude celkem 16 střeleckých stěn rozdělených podle jednotlivých disciplín. Technické 
zabezpečení bude provedeno ve spolupráci s členem trenérské komise Jaroslavem Doležalem. 
Účastníci si přivezou s sebou veškeré střelecké vybavení, diabolky na oba dva dny. 
 
Ubytování je možno buď ve vlastním spacáku přímo v hale, nebo po dohodě v Poděbradech na 
internátu SŠ – tuto možnost zajistí a prověří p. Jiří Tomsa, Studentská 545, 290 01 Poděbrady. 
 
Stravování není účastníkům zajištěno, v blízkosti DDM je obchod, oběd možno v centru města. 
Středočeské krajské sdružení hradí pronájem haly, terče a zajistí možnost střelby na SCATT (zajistí 
p. Mgr. Chmel st.) Střed. sdružení poskytne účastníkům diabolo SCHULZ v omezeném množství. 
 
Vedoucí soustředění: Mgr. Jiří Pokorný  
Seznam trenérů : Mgr. Jiří Pokorný, Ota Lachman, Mgr. Karel Chmel ml., Pavel Hubal. 
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Program soustředění : 

Sobota                      09.00-09.30 příjezd účastníků 
                          10.00-13.00 trenink, kontrolní závod 
            13.00-14.00 oběd 

          14.00-17.00 trenink, SCATT 
          17.00-18.00 ubytování 
  

Neděle:            09.00-12.00 trenink 
                                 12.00-13.00 vyhodnocení soustředění, ukončení

  
 

 
Přihlášku na soustředění prosím zaslat na adresu : jirka_pokorny@volny.cz  do 7 listopadu 
2009, ev. na dresu Mgr. Jiří Pokorný, Kolín 2, Rimavské Soboty 908,    PSČ 280 02 
 
 
 

 
 

Přihláška na soustředění konané ve dnech 21 – 22. listopadu 2009 v DDM Poděbrady : 
 
 
 
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………….. 
 
Adresa, telefon, popř. e.mail……………………………………………………………….. 
 
Narozen……………………SSK…………………………………číslo klubu……………. 
 
Doprovod o osob mladší 15 ti let …………………………………………………………. 
 
Kontakt na rodiče ………………………………………………………………………….. 
 
Zbraň, typ, v.č……………………………… 
 
 

Soustředění se zúčastním v sobotu – v neděli – oba dva dny (nehodící se škrtněte) 
 

Ubytování  požaduji – nepožaduji (event. přespím v hale DDM) – nehodící se škrtněte 
 

 
 
Přihlášku na soustředění prosím zaslat na adresu : jirka_pokorny@volny.cz  do 14. listopadu 
2009, ev. na dresu Mgr. Jiří Pokorný, Kolín 2, Rimavské Soboty 908,    PSČ 280 02 
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