
Středočeské krajské sdružení Českého střeleckého svazu 
Trenérská komise 

 
 
 
 

Pozvánka  
na soustředění talentovaných střelců v Poděbradech 

 
 

Ve dnech 8. -9. května  2010 bude zajištěno na střelnici v Poděbradech soustředění 
talentovaných střelců do 19 let středočeského kraje v  puškových a pistolových disciplínách. 
Soustředění je zaměřeno na přípravu před Českým pohárem talentované mládeže v kulových 
disciplínách. Kapacita střelnice je 20 míst pro střelce z puškových disciplín a 5 pro střelce 
z pistolových disciplín. 
 
Účastníci si přivezou osobní potřeby, střelecké potřeby, zbraně včetně průkazu zbraně, zápisník, 
střelivo, přezůvky.  
 
Ubytování pro přihlášené střelce bude zajištěno na střelnici v Poděbradech chatkách, je nutné vzít 
s sebou spací pytle. Stravování částečně z vlastních prostředků, teplé jídlo ve městě.  Doporučujeme 
teplé oblečení a snídani a svačinu na sobotu. V případě většího počtu zájemců, bude jídlo zajištěno po 
dohodě na střelnici.  
 
Krajské sdružení hradí střelcům do 18 let ubytování, zajišťuje střelnici a terče. 
 
Vedoucí a trenéři:   Jiří Pokorný, Otakar Lachman, Pavel Hubal, Karel Chmel st. 
Technické zabezpečení : Jaroslav Doležal, Milan Stránský 
 
Program soustředění: 
 
Sobota 6. června příjezd od 9.30 do 10.00 hodin   
   Do 10.30 příprava střelnice 
   10.30 – 13.00  trénink SM 60 a SP 30+30  
   13.00 – 14.00  polední přestávka 

14.00 – 17.00 individuální trénink podle pokynů trenérů  
17.00 – 18.00 ubytování 
19.00  večeře, osobní volno 
 

neděle 7. června 7.00   budíček, snídaně  
   9.00 – 10.00 PSS 
   10.00 – 13.00 individuální trénink 

  13.00 – 14.00 vyhodnocení a ukončení soustředění 
 

 
 
Soustředění se mohou zúčastnit i další střelci bez ohledu na věk ze středočeského kraje (povinnost 
zaslat přihlášky platí i pro ně).  
 
 
 
 



 
Závazná přihláška na soustředění v Poděbradech  pro všechny  zúčastněné 

 
(odešlete do 30 dubna 2010  na : jirka_pokorny@volny.cz) 

event. tel. 607536229 
 
 
Přihlašuji se na krajské soustředění v Poděbradech ve dnech  8 – 9. 5. 2010 
 
Jméno a příjmení ........................................................................................................................ 
 
Adresa , telefon, telefon rodičů...................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................... 
 
R.narození ...............................SSK ............................................čl.číslo .................................... 
 
Užívám tyto léky .......................................................................................................................... 
 
Mám alergii na ............................................................................................................................ 
 
Souhlas zákonných zástupců:   ....................................................(podpis, dne). 
 
Kontakt na rodiče .......................................................................................................................... 
 
Poznámka: 
 
 
 
 
Prohlášení zákonných zástupců: 
 
Vedoucí soustředění a trenéři zodpovídají za účastníky soustředění v době zaměstnání, určené denním 
řádem (nikoliv v noci a v době osobního volna). 
 
Účastníci jsou povinni chovat se slušně, řídit se pokyny vedoucích a trenérů a dodržovat zásady 
bezpečnosti při střelbě. Porušení těchto zásad bude mít za následek okamžité vyloučení účastníka ze 
soustředění. 
 
Mimo zaměstnání podle programu soustředění  jsou účastníci povinni chovat se slušně, ukázněně a 
nepoškozovat zařízení střelnice. Musí se zdržet činnosti neslučitelné s dobrými mravy. Veškeré škody 
vzniklé neukázněným chováním jsou povinni sami nebo jejich zákonní zástupci uhradit majiteli 
zařízení. 
 
Zákonný zástupce účastníka soustředění prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými zásadami a 
zavazuje se uhradit případné škody vzniklé neukázněným chováním účastníka. 
 
místo a datum ........................................ 
 
 
...................................................................................................................... 
jméno zákonného zástupce (hůlk.písmem, čitelně), podpis 
 

mailto:jirka_pokorny@volny.cz

