
 
Pravidla pro zapůjčování zbraní v majetku krajského sdružení – vzduchové pušky 
 

1. Vzduchovou pušku  zakoupilo KS s cílem podpořit talentované střelce s předpokladem 
výkonnostního růstu v disciplíně VzPu 30 vleže 

2. Vzduchovou pušku zapůjčuje KS na jeden rok 
3. Střelec se zapůjčenou zbraní je povinen startovat za družstvo KS na Mistrovství ČR 

podle pokynů určeného trenéra 
4. Zápůjčka může být prodloužena nebo ukončena podle výsledků, které střelec v dané 

sezóně dosáhl 
5. Vzduchová puška se zapůjčuje střelci, nikoliv mateřskému SSK 
6. Po MČR mládeže vyhodnotí trenérská komise výsledky střelců ve Finále 

Středočeského poháru a na MČR mládeže 
7. Z uvedených soutěží zpracuje TK žebříček střelců  

a) se zapůjčenou zbraní a  
b) střelců do 12 let, střílejících vzduchovou puškou čs. výroby 

8. TK na základě žebříčku střelců (bod 7) připraví návrh na přidělení vzd.pušek, který 
předloží výboru KS k rozhodnutí 

9. I při prodloužení zápůjčky totožné osobě bude vyžadovano přivezení zbraně ke 
kontrole a podpis nové smlouvy 

10. Zápůjčku podepisuje zákonný zástupce střelce 
 
Pravidla pro zapůjčování zbraní v majetku krajského sdružení – vzduchové pistole 
 

1. Vzduchovou pistoli zakoupilo KS s cílem podpořit talentované střelce s předpokladem 
výkonnostního růstu v disciplíně VzPi 40 

2. Vzduchovou pistoli zapůjčuje KS na jeden rok  
3. Střelec se zapůjčenou zbraní je povinen startovat za družstvo KS na MČR podle 

pokynů určeného trenéra 
4. Zápůjčka může být prodloužena nebo ukončena podle výsledků, které střelec v dané 

sezóně dosáhl 
5. Vzduchová pistole ze zapůjčuje střelci z kategorie do 16 let, nikoliv mateřskému SSK 
6. Po MČR vyhodnotí trenérská komise výsledky střelců ve věkové kategorii do 16 let ve 

Finále Středočeského poháru a na MČR  
7. Z uvedených soutěží zpracuje TK žebříček střelců,  

a. se zapůjčenou zbraní a  
b. střelců do 16 let, střílejících vzduchovou pistolí čs. výroby 

8. TK připraví návrh na přidělení vzd.pistolí, který předloží výboru KS k rozhodnutí 
9. I při prodloužení zápůjčky totožné osobě bude vyžadovano přivezení zbraně ke 

kontrole a podpis nové smlouvy 
10. Zápůjčku podepisuje zákonný zástupce střelce 

 
 
Projednáno na zasedání Výboru KS dne 12. prosince 2009 s platností pro rok 2010 a dále 
 
 


