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Druh soutěže Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky zařazená do 
kategorie „2“ v kalendáři ČSS 

Pořadatel SSK DDM Kolín č. reg. 0045 a DDM Kolín, Pražská 
161, Kolín 1 
 

Datum konání Sobota 12. prosince 2009 
 

Místo konání  DDM Kolín 2, ulice Rimavské Soboty, viz mapka  
 

Disciplíny a kategorie 1. žáci a žákyně do 12 let – VzPu 30 vleže 
2. žáci a žákyně do 14 let – VzPu 30 vleže 

 
Ředitel soutěže   Luboš Votroubek – ředitel DDM Kolín 

 
Hlavní rozhodčí Mgr. Jiří Pokorný, A-0539 
RPČ : Miroslav Votroubek 
Doklady Závodník je povinen při prezenci předložit průkaz 

totožnosti, platný průkaz ČSS s registrační vložkou (s 
výjimkou kategorie 3) 

Startovné 100 Kč pro disciplínu VzPu 30,  
 

Protesty Podávají se podle PSS se vkladem 200 Kč do rukou 
hlavního rozhodčího 

Časový rozvrh Prezence od    7.30 –  9.30 
První směna    8.00 –  8.50 
Druhá směna  9.00 –  9.50 
Třetí směna     10.00 –10.50 
Čtvrtá směna   11.00 – 11.50 
 
Uvedené časy jsou orientační. Další směna začíná 
vždy do 10 minut po ukončení předcházející směny. 
Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení střelby. 
Předání výsledkových listin na místě, popř. e-mailem 



Přihlášky: e-mailem :  jirka_pokorny@volny.cz popř. 607536229 
 

Hodnocení: Všichni přihlášení závodníci v každé kategorii budou 
odměněni věcnými cenami,první tři obdrží medaili a 
diplom. Nejlepší výkon bude odměněn pohárem 
ředitele DDM Kolín. Ze všech účastníků bude 
vylosován jeden, který obdrží další cenu od 
pořadatele. 
 

Technické ustanovení: Střílí se na terčové pásy po jedné ráně do soutěžního 
terče. Pořadatel má k dispozici jen 6 střeleckých 
stanovišť, kapacita je proto omezena, vstup do 
střelecké haly povolen jen střílejícím závodníkům a 
korektorům.  

Hospodářské 
ustanovení: 

Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady 
vysílající organizace. Zbraně a střelivo vlastní. 
 

Pojištění: Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti za škodu 
pojistkou ČSS u družstevní pojišťovny Česká 
kooperativa č. 80-599004298-7 

Různé: Vstup do celého areálu DDM jen po přezutí. 
V prostorách DDM platí přísný zákaz kouření 

 
 
 
 
 
 

AREÁL DDM KOLÍN, 
BUDOVA VEDLE POLICIE 
ČR, ODDĚLENÍ ZBRANÍ 
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