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Soustředění sportovních střelců Poděbrady 
 
 
 Středočeské krajské sdružení ČSS pořádá soustředění sportovních střelců 
v puškových a pistolových disciplínách, které se uskuteční v areálu sportovní střelnice 
Poděbrady (nedaleko golfového hřiště) v termínu 
 
 

16. – 20.8 2010 
 
 

Soustředění je určeno pro registrované střelce Středočeského kraje, kteří se 
připravují na MČR a Český pohár talentované mládeže v kulových disciplínách pro rok 
2010. Podle kapacity střelnice se soustředění mohou zúčastnit i střelci starší než 19 let.  

Kapacita střelnice je omezena počtem účastníků, pro puškové disciplíny 20 míst, 
pro pistolové disciplíny 10 míst (dvě střelecká stanoviště na otočný terč). 

 
Technické zabezpečení: je zajištěno ve spolupráci s předsedou SSK Bohemia 
Poděbrady panem Jaroslavem Doležalem. Stravování je zamluveno v nedaleké restauraci 
„Na střelnici“ (oběd, večeře) snídaně bude zajištěna přímo v areálu střelnice. Účastníci 
soustředění si hradí ubytování a stravu z vlastních zdrojů. 
 
Ubytování:  je možno zajistit buď na střelnici v Poděbradech (správce střelnice Jaroslav 
Doležal, tel. 728240286, v tomto případě nutný vlastní spacák), nebo penzion Slávie 
Poděbrady,SLAVIA, provozuje: Olga Miškovská Telefon: +420 606 543 492,e-
mail:rezervace@penzionslavia.cz, www: www.penzionslavia.czodkaz na mapy, 
 

                                               
 
popř. SOŠ Poděbrady, Boučkova 355/49 telefon na internát 325 614 858. Ubytování si 
musí objednat a zajistit každý z účastníků samostatně s dostatečným předstihem. 
 
 
Střelivo: vlastní, každý z účastníků bude mít dostatečný počet  vlastního střeliva alespoň 
500 ks malorážných nábojů. Středočeské krajské sdružení poskytne těm účastníkům 
soustředění, kteří se přihlásí do 10.7.2010 střelivo a terče – viz zápis zasedání KS ze dne 
6. 6. 2010.  
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Střelecké a další vybavení: malorážka, puška nebo pistole dle pravidel sportovní střelby 
s průkazem zbraně, zbrojní průkaz (buď střelec, nebo doprovod) kompletní střelecké 
vybavení nutné pro danou disciplínu StM/SpM 60, 3x20, SP 30+30, LP 60, střelecký 
deník, sportovní oblečení, plavky, Součástí soustředění budou fyzické testy všech 
účastníků. Zbraně je možno uložit ve zbrojnici na střelnici. 
 
. 
 
Seznam  trenérů:  
Mgr. Jiří Pokorný, - vedoucí soustředění, SSK DDM Kolín 
Jaroslav Doležal – správce střelnice, trenér puškových disciplín, SSK Bohemia Poděbrady 
Milane Nepejchal – technické zabezpečení SSK DDM Kolín 
Ota Lachman, - trenér puškových disciplín, SSK ASK Brandýs nad Labem 
Pavel Hubal- trenér pistolových disciplín,  
Jiří Tomsa SSK Bohemia Poděbrady, v případě že nepojede Pavel Hubal 
 
Program soustředění: 
 
Pondělí  16.8.2010: 
09.00-09.30 příjezd účastníků – administrativa 
10.30-12.00 trénink 
12.30-13.30 oběd 
14.00-17.00 vstupní kontrolní závod 
17.00-17.30 úklid střeliště, zbraní vyhodnocení dne 
18.00-19.00 večeře 

  
Rozpis na další den bude vyvěšen vždy před večeří na střelišti. 

 
 
Přihlášku na soustředění prosím zaslat na adresu : jirka_pokorny@volny.cz  do 10. 

července 2010, ev. na dresu Mgr. Jiří Pokorný, Kolín 2, Rimavské Soboty 908,    PSČ 280 
02, tel. 607536229. 
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Přihláška na soustředění konané ve dnech 16. 8. 2010 - 20. 8. 2010 

Poděbrady: 
 
 
 

Jméno a příjmení ............................................................................................................................................... 
 
Adresa , telefon, telefon rodičů  .........................................................................................................................  
 
Rok narození ...............................SSK ............................................čl.číslo ....................................................... 
 
Zbraň, typ, v.č………………………………………………………….číslo průkazu zbraně………………………  
 
Užívám tyto léky .......................................................................................................................... 
 
Mám alergii na ............................................................................................................................ 
 
Souhlas zákonných zástupců:   ....................................................(podpis, dne). 
 
Kontakt na rodiče .......................................................................................................................... 
 
Poznámka: 
 
 
Prohlášení zákonných zástupců: 
 
Vedoucí soustředění a trenéři zodpovídají za účastníky soustředění v době zaměstnání, 
určené denním řádem (nikoliv v noci a v době osobního volna). 
 
Účastníci jsou povinni chovat se slušně, řídit se pokyny vedoucích a trenérů a dodržovat 
zásady bezpečnosti při střelbě. Porušení těchto zásad bude mít za následek okamžité 
vyloučení účastníka ze soustředění. 
 
Mimo zaměstnání podle programu soustředění  jsou účastníci povinni chovat se slušně, 
ukázněně a nepoškozovat zařízení střelnice. Musí se zdržet činnosti neslučitelné s 
dobrými mravy. Veškeré škody vzniklé neukázněným chováním jsou povinni sami nebo 
jejich zákonní zástupci uhradit majiteli zařízení. 
 
Zákonný zástupce účastníka soustředění prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými 
zásadami a zavazuje se uhradit případné škody vzniklé neukázněným chováním 
účastníka. 
 
místo a datum ........................................ 
 
 
...................................................................................................................... 
jméno zákonného zástupce (hůlk.písmem, čitelně), podpis 
 

 
 


