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Informace 
k soustředění talentovaných střelců v Plzni 

 
 

Ve dnech 17. – 19.února  2012  je zajištěno na armádní střelnici v Plzni soustředění talentovaných 
střelců do 18 let  z RSCM Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Vysočina  ve  vzduchových 
zbraních. Soustředění je zaměřeno na přípravu před Mistrovstvím ČR.  
 
 
Účastníci si přivezou osobní potřeby, střelecké potřeby, zbraně s hnacím plynem, zápisník, střelivo, 
přezůvky. Pistoláři si přivezou přehled výsledků ze závodů ve VzPi za prosinec 2011, leden a únor 2012. 
 
Přihlášky zasílejte elektronickou poštou na streit@shooting.cz a současně na adresu 
chmel.pisek@seznam.cz..  
 
Ubytování pro přihlášené střelce je zajištěno  na střelnici.  
Stravování : 

• večeře v pátek, snídaně v sobotu, snídaně v neděli z vlastních prostředků (na střelnici bude možno 
zapůjčit varnou konvici, střelci by si měli přivézt hrnky a další suroviny pro přípravu teplého nápoje) 

• obědy a večeře v sobotu a v neděli jsou zajištěny na střelnici 
 
Trénink bude zaměřen individuálně podle pokynů trenérů  
(VzPu, VzPi). 
 
Vedoucí a trenéři:     
Jiří Streit, Jan Videcký, Milan Suntych,  Pavel Hubal, Karel Chmel st. 
 
Program soustředění: 
 
Pátek 17. února  příjezd do 18.00 hodin   
   18.00 – 18.30  ubytování, seznámení s programem  
   19.30 – 21.00 individuální trénink vzduchových zbraní podle pokynů trenérů  

21.00 - 22.00 osobní volno 
22.00  večerka 
 

Sobota 18. února 7.00   budíček, snídaně  
   9.00 – 12.00 individuální trénink vzduchových zbraní podle pokynů trenérů 
   12.00 – 14.00 oběd, osobní volno 

  15.00 – 17.00 individuální trénink  
17.00 – 21.00 večeře, vyhodnocení dne, beseda ke sportovní střelbě 
21.00 - 22.00 osobní volno 
22.00  večerka 

 
Neděle  19. února 7.00   budíček, snídaně  
   9.00 – 11.00 individuální trénink podle pokynů trenérů   
   11.00– 12.30 oběd, osobní volno 

  12.30 – 14.00 individuální trénink kulových disciplín, úklid střelnic 
  14.00 – 15.00 vyhodnocení soustředění, úklid a předání střelnice a pokojů 
  15.00  odjezd 
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