
Prováděcí směrnice  

STŘEDOČESKÉHO POHÁRU  
2011-12 

ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní  

 

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ    

1.1.  Stč Pohár 2011-12  organizuje KS ČSS pro své členy jako dlouhodobou soutěž jednotlivců. Řízení a sledování soutěže provádí výbor StČ KS ČSS.    

1.2.  Účast v soutěži  
Účastníci Stč Poháru  startují na jednotlivých soutěžích, uvedených v „Seznamu soutěží“, který byl zveřejněn na internetu.  Účast v soutěži jednotlivců je neomezena. 
Závodník  může po dobu konání soutěže  startovat jen za jeden SSK. Možnost startovat v jiné soutěži ČSS  zůstává zachována. 

 

1.3.  Disciplíny a kategorie:    

1.3.1.  Disciplíny a kategorie 

 Pušky:  VzPu 30 vleže do 12 let, VzPu 30 13-14 let,  VzPu 40 – ž+jky+dorost, VzPu 60 m+j 
      
 Pistole:  VzPi 40 – ž+jky+dorost,  VzPi 60 m+j 
   

Jednotlivci mohou být hodnoceni v téže disciplíně jen v jedné kategorii. Pro zařazení do kategorií je rozhodující dosažení příslušného věku pro dobu, kdy je soutěž 
ukončena, tj. rok 2012 (j-1993/92, dorost-1994 a mladší, žáci do 12 let - 2000 a mladší,  žáci 13 až 14 let – 1999/98 ).    

1.4.  Hostování    

Je povoleno hostování dle “ŘSS“ část VIII.. Je však třeba dodržet podmínku účasti dle čl.1.2., tj., že závodník může po dobu konání Stč Poháru  startovat jen za jeden 
SSK. 

 

 

 



2. ORGANIZACE SOUTĚŽE  

2.1 Sekretářem soutěže pro puškové disciplíny je pan  Ing. Jan Chmelík (603848837, chmelik.naj@gmail.com). 
 Sekretářem soutěže pro pistolové disciplíny  je pan Mgr. Karel Chmel st. (603496873, chmel.pisek@seznam.cz). 

2.1. Jednotlivci   
   Do  Stč Poháru   jednotlivců se započítají výsledky ze všech soutěží uvedených v „Seznamu soutěží“, který byl zveřejněn na internetu. 

 Pořadí určuje výbor StČ KS z výsledkových listin. Přihlášky  do Stč Poháru  účastníci nezasílají. 

2.2.  Středočeský pohár bude ukončen Mistrovstvím Středočeského kraje, které zorganizuje KS ČSS pro nejlepší účastníky .  
Mistrovství Stč. kraje je plánováno na 10.3.12 - 11.3.12 v DDM Poděbrady pro VzPu 40/60 a VzPi 40/60 a na  24.3.12 pro VzPu 30 vleže.  
Nominace a propozice  budou zveřejněny na internetu, pozvánky budou odeslány na kontaktní adresy střeleckých klubů.  

3.  Hodnocení a stanovení pořadí jednotlivců   

Každá disciplína a její kategorie se hodnotí samostatně při minimální účasti šesti jednotlivců. Pořadí je dáno součtem dvou nejvyšších výsledků jednotlivce.   

Při menším počtu než 6 střelců se ruší finále v dané kategorii.   

 Soutěž bude zakončena žebříčkem. Mistrovství Stč. kraje je samostatný závod .   

4.  Tituly a odměny   

   V první tři střelci získávají diplomy a věcné ceny podle možností  KS StČ kraje.  Vítěz obdrží titul "Mistr StČ kraje 2010/11" 

5.  Hospodářská ustanovení   

Veškeré výlohy spojené s účastí v kvalifikačních soutěžích si hradí účastníci sami.  

7.  Závěrečná ustanovení   

7.1. Konečné výsledkové listiny budou po závěrečném vyhodnocení StČ Poháru 2010/2011 zveřejněny na internetu na stránkách Stč KS.   

 

  Zpracoval Karel Chmel st. 
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