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Podmínky účasti:           otevřená soutěž pro členy ČSS s platným členským průkazem
                                       a registrační vložkou a pro ostatní sportovní střelecká sdružení ČR
                                       s platnými doklady. 
                       

pořádá „MEMORIÁL Františka Kozáka“
a Mistrovství Středočeského kraje

– SOBOTA25. 8. 2012

SP 30+30 a VP 15+15 
GPS (WGS-84): 50°8‘59.725“N, 14°34‘8.541“E

Propozice střelecké soutěže

Datum konání: 25. 8. 2012 – sobota

Místo konání: střelnice Přezletice (Praha východ – Vinoř)

 GPS (WGS-84): 50°8‘59.725“N, 14°34‘8.541“E
Disciplína: SP 30+30 a VP 15+15

Kategorie soutěže: II.

Věková kategorie: všechny věkové kategorie, které se slučují

Organizační výbor

Ředitel soutěže: Milan Suntych
Tajemník soutěže: Václav Roubíček
Hlavní rozhodčí: Petr Parbus A0146
Předseda hodnotící komise: Pavel Vágner – rozhodčí II. třídy
Sbor rozhodčích: deleguje SKS ČSS a SSK Přezletice
Technické zabezp.: Jaroslav Krejcárek, Jan Kořínek, Jaroslav Najman, René Lep
PC zpracování: Soňa Krejcárková

Časový program: 8.00–8.50 hod. prezentace
 9.00 hod.  SP 30+30 zahájení I. směny
 VP 15+15 předpokládaný start 13.30–14 hod. (po skončení SP)

Podmínky účasti:  otevřená soutěž pro členy ČSS s platným členským průkazem a registrační vložkou 
a pro ostatní sportovní střelecká sdružení ČR s platnými doklady



Kontakt na pořadatele:

Václav Roubíček, mob.: 602 651 493, vaclav.roubicek@seznam.cz 

SSK Přezletice

PŘEZLETICEPŘEZLETICE

Zámek CtěniceZámek Ctěnice

Přihlášky: přímo na střelnici v den závodu
Startovné: 100,- Kč každá disciplína, člen SSK Přezletice 50,- Kč
Losování: provádí pořadatel
Protesty:  s vkladem 500 Kč – ústní, okamžitě po vyvěšení výsledků do rukou HR 

(vklad při neuznání propadá ve prospěch pořadatele)
s vkladem 1000 Kč  – písemné do 30 minut po vyvěšení výsledků do rukou 
HR (vklad při neuznání, propadá ve prospěch pořadatele)

Zbraně a střelivo: vlastní
Doklady:  ZP a PZ, Čl. průkaz ČSS s registrační vložkou. Průkazy příslušných organizací
Zdravotní zajištění: lékárnička, zdravotník ZZSHMP-ÚSZS
Hodnocení: podle platných Pistolových pravidel ISS-ČSS
Vyhlášení výsledků: bude provedeno bezprostředně po skončení každého závodu
Odměny: závodníci na 1.–4. místě a prvním místě od konce, obdrží cenu
Techn. ustanovení:  10 střeleckých stanovišť, počet terčů nástřelných a soutěžních a počet 

soutěžních ran na terč dle čl. 8.15.0 a 11.15.0
Stravování: zajištěno péčí pořadatele s přičiněním Soni Krejcárkové
Hosp. ustanovení:  účast v soutěži je na vlastní náklady
Pojištění:  pořádající klub je pojištěn v odpovědnosti za škody pojistkou ČSS 

u Družstevní pojišťovny Česká kooperativa č. 86-599 0011816



MISTŘI STŘELCI V ROCE 2011



STŘELNICE

SOUSTŘEDĚNÍ ZÁVODNÍKŮ VÝPOČETNÍ A DOZOROVÉ CENTRUM 

NĚMECKÝ MISTR: MYJTE SI PO 
SOBĚ NÁDOBÍ

NEJHODNĚJŠÍ 
PÁN ROZHODČÍ

NÁDENÍCI


