
 
 

 Sportovně střelecký klub 

  Březolupy 

 

Technické sporty Březolupy 
 

 

 
 

 

Propozice střelecké soutěže  

 

Podzimní cena mládeže 2021  
 

 

 
Druh soutěže:                   Soutěž jednotlivců zařazená do II. kategorie kalendáře ČSS. 

 

Datum a místo konání:   Sobota 9. října 2021, sportovní hala Březolupy. 

                                         

Pořadatel:                         ČSS, z.s. - SSK 0386 Březolupy, Technické sporty Březolupy. 

  

Ředitel soutěže:                Zdeněk Jančara 

 

Hlavní rozhodčí:              Josef Hubáček A 0214 

 

Disciplíny a kategorie: 

 

1. VzPu 40 dorostenky a dorostenci do 18 let – rok nar. 2003 a mladší  

2.  VzPu 30 mladší žáci a žákyně do 12 let – rok nar. 2009 a mladší 

3.  VzPu 30 starší žáci žákyně do 14 let – rok nar. 2007 a 2008 

 Vložený finálový závod v disciplíně VzPu 40 

 

Startovné:                 100 Kč za disciplínu splatné při prezentaci. 

 

Pojištění: Pořadatel je pojištěn pojistkou ČSS. 

 



Podmínky účasti:    Členové ČSS, AVZA a ostatních organizací provozující sportovní 

střelbu, po předložení platných dokladů. Účast na vlastí náklady. 

Startovat mohou pouze přihlášení závodníci do 8. 10. 2021.  

 

 

Hodnocení:               Podle pravidel sportovní střelby platných pro jednotlivé disciplíny.    

                                         Hodnotí se každá vyhlášená kategorie, pokud v ní startuje nejméně 5 

  závodníků. Disciplíny budou hodnoceny na desetiny.                             

 

Odměny:                První tři závodníci v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny. 

 

 

Protesty:                  Protesty a odvolání podle pravidel sportovní střelby platných pro 

jednotlivé disciplíny. Proti hodnocení zásahů dle PSS do rukou HR s 

poplatkem Kč 300,- do 10 min po zveřejnění výsledků, který při 

neuznání propadá pořadateli. 

 

 

Časový rozvrh:       Prezentace: 08.30 – 11.30 h 

     1. směna  VzPu 30 nástup - 09.00 h VzPu 40 nástup  - 09.00 h 

 2. směna  VzPu 30 nástup - 10.00 h VzPu 40 nástup  - 10.30 h 

  3. směna  VzPu 30 nástup - 11.00 h VzPu 40 nástup  - 12.00 h 

  

 

                                            

Technické podmínky:   Střílí se podle PSS. VzPu 30 na papírový terčový pás po 1 ráně do 

terče. VzPu 40 na elektronické terče SETA. K dispozici je 10 

stanovišť pro střelbu vleže a 8 stanovišť pro střelbu vstoje.     

 

Různé:                            Organizační výbor si vyhrazuje právo oznámit dodatky a změny před 

zahájením závodů. Závodníci svou účastí souhlasí se zveřejněním 

výsledků a fotografií na stránkách SSK Březolupy a ČSS. 

 

 

Přihlášky:  Zdeněk Jančara, tel. 737 906 918, e-mail zdenek.jancara@seznam.cz 

 

                                   
OBEC BŘEZOLUPY 
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