
 
Kategorie          1. žáci a žákyně do 12 let 
                                    2. žáci a žákyně 13-14 let 
 

Startovné:                    Nominovaní střelci Středočeského kraje 50 Kč splatných 
při  prezenci.            

                                    Nenominovaní střelci 120,- Kč splatných při prezenci. 
 
 Vstup do haly jen v čisté obuvi ! 

 
 
. 
 
 
Zbraně, střelivo:  
Vlastní, dle PSS.  
 
Hodnocení:  
V soutěži jednotlivců se hodnotí každá vyhlášená kategorie, pokud v ní startuje 
nejméně 8 závodníků.  
Tituly, odměny   
V soutěži VC DDM první čtyři střelci v každé kategorii obdrží věcné ceny. 
V Mistrovství Středočeského kraje jsou hodnoceni střelci ze SSK Středočeského 
KS. Vítězové jednotlivých disciplín a kategorií získávají titul „Mistr Stč. kraje pro 
rok 2012“ a medaili. Závodníci na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili.  
 
Protesty    
Písemně do 10 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 500,- Kč do  
rukou HR. Při uznaném protestu se vklad vrací. 
 
 

 
 
 
 

                          
                         

Mistrovství Středočeského kraje 
VELKÁ CENA Domu dětí a mládeže 

Symfonie Poděbrady 
ve sportovní střelbě 

ze vzduchových zbraní 
 
 
 

 
 

24. března 2012 VzPu 30 vleže 
 



     
Vážení sportovní přátelé, 
 
vítáme vás v Poděbradech, městě lázní a sklářského průmyslu. Vznik města 
Poděbrady sahá daleko do historie. V pramenech z roku 1224 se dočítáme o 
osadě při brodu přes Labe. Roku 1284 se již dočítáme o hradu, který se stal 
později královským majetkem. V 15. století byla osada povýšena na město 
králem Jiřím z Poděbrad. V Poděbradech se také naplnil osud 
kutnohorských havířů roku 1496. 
 
Rozvoj dnešních Poděbrad nastal začátkem 20. století a je spjat ve svých 
počátcích především s rozkvětem lázní.  Železitý pramen byl znám již v 17. 
století. Roku 1905 byl navrtán v hloubce 98 m mohutný pramen 
mineralizované vody, jenž spolu s dalšími dal podnět k léčebnému využití. 
Lázeňský provoz byl zahájen roku 1908 a základ dnešní podoby byl 
Poděbradům vtisknut kolem roku 1936 vybudováním kolonády a 
lázeňského parku.  
 
Poděbrady jsou rodištěm malíře Ludvíka Kuby (1863 - 1956) a v letech 
1934 až 1939 v Poděbradech přebýval S. K. Neumann. 
Novodobá historie Poděbrad je především ovlivněna rozvojem lázní a 
sklářství,  jehož začátky sahají do roku 1876. 
 
Dnešní Poděbrady jsou však vedle lázní a sklářství městem škol, je zde 
vstupní brána do České republiky pro zahraniční studenty, Střední 
zemědělská technická škola, odborné učňovské školství, Střední hotelová 
škola a Institut spojů. 
 
Od roku 1965 vyrůstá sídliště na Žižkově. V roce 1902 měly Poděbrady 575 
domů, před druhou světovou válkou 1700 a dnes se jejich počet blíží 2500. 
Poděbradské střelectví dostalo svůj stánek v roce 1975, kdy střelci za 
pomoci škol a státní správy ukončili výstavbu střelnice.  Střelecký klub v 
Poděbradech vznikl v roce 1954 a za tuto dobu dosáhl řady úspěchů . 
 
Přejeme vám příjemný pobyt v našem městě, rovnou mušku, klid na spoušti 
a mnoho hezkých zážitků z návštěvy Poděbrad. 

 

PROPOZICE 
Mistrovství Středočeského kraje 

a Velká cena DDM Symfonie Poděbrady 
 
Pořadatel:                    Středočeské krajské sdružení Českého střeleckého svazu a   
                                      Dům dětí a mládeže symfonie Poděbrady    

          Soutěž  je zařazena v kalendáři ČSS v kategorii II.  
                                                                                                     
Ředitel soutěže:           Mgr. Karel Chmel st. 
Hlavní rozhodčí:         Petr Parbus 
PHK:                           Rudolf Czech 
Rozhodčí na střelišti: Milan Suntych 
Tajemník soutěže:      Ing. Jan Chmelík  
Tech. zabezpečení:     Jaroslav Doležal 
Zdrav. zabezpečení:   Městská zdravotní pohotovost 
 
Místo a datum:            Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56 

         Poděbrady  
                                     24. března 2012  VzPu 30 vleže                                     
 
Časový rozvrh:         8:00 – 11.00  prezence závodníků 
     8.30    nástup závodníků a zahájení 
     9:00    zahájení I.  směny 

10:10    zahájení II. směny 
11:20    zahájení III. směny 
12.30  zahájení IV. směny  

    
Podmínky soutěže:     Účastník se při prezenci prokáže platným průkazem 
organizace provozující sportovní střelbu. 
Soutěží se podle platných pravidel sportovní střelby ČSS a těchto propozic. 
 Střílí se na posuvná zařízení po 1 ráně do terče  
Vstup do haly jen v čisté obuvi ! 
 
Přihlášky nutné ! 
Přihlášky zasílejte na adresu tajemníka soutěže chmelik.naj@gmail.com ( telefonem 
(+420603848837)  do 27. února 2012. Přihlášky na střelnici pouze do naplnění kapacity 
střelnice 
 

mailto:chmelik.naj@gmail.com

