
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín - 0105    

   Žižkova 103/24, Kolín                                     

             

  Pořádá střeleckou soutěž LM60, SM60 dne 15. 6. 2019 

 

Grand Prix Kolín 
      Druhý ročník obnovené tradice 

 
 

Propozice pro soutěž ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky, která je zařazena do kalendáře ČSS  

 

 
Pořadatel: ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín, č. 0105 

 

Místo konání: Kulová střelnice, Žižkova 103/24, Kolín  

 

Ředitel soutěže: Jiří Kolín 

 

Rozhodčí: Nominuje pořadatel 

 

Kategorie: 1. SM 60 - dorost  

 2. SM 60 - ženy, juniorky 

 3. LM 60 - muži, junioři 

  

Startovné: Pro všechny kategorie 120 Kč za disciplínu splatné při prezentaci  

 

Časový rozvrh: 8:00 – 12:00 prezentace 

 8:15 slavnostní zahájení 

 8:30 nástup na první směnu 

 9:00 start první směny 

 Další směna 15 minut po ukončení předchozí směny 

 

Hodnocení: Střílí se na celá čísla. V každé kategorii budou odměněni první 3 soutěžící dle 

možností pořadatele. Minimální počet střelců v kategorii 6. Při nižším počtu 

střelců  v kategorii si vyhrazuje pořadatel právo kategorie sloučit.  

 

Pravidla: Hodnocení soutěže proběhne dle platných pravidel sportovní střelby v  době 

konání soutěže. 

 

Protesty: Do 10 minut po zveřejnění výsledků u HR s vkladem 500,--Kč 



Tech. podmínky: Střílí se na posuvná terčová zařízení po 5 ranách do soutěžního terče (4 nástřelné 

terče). Střelnice je vybavena podložkami pod střelce. Občerstvení je možné v 

omezené míře na střelnici. Závodník při prezenci předloží platný zbrojní průkaz, 

průkaz zbraně a platný členský průkaz ČSS či jiné organizace.  

 

Střelivo a vybavení: vlastní 

 

Přihlášky: Do 12. 6. 2019 elektronicky na adresu sskkolin@centrum.cz  

 Pro platnost přihlášky uvádějte: kategorii, jméno a příjmení, rok narození,  

 číslo č. průkazu ČSS, název a číslo SSK. 

 Zaslané přihlášky budou potvrzovány e-mailem na adresy odesílatelů. Průběžné 

startovní listiny a závěrečná startovní listina dne 14. 6. 2019 budou zveřejněny 

na: www.strelnicekolin.cz  

 

Pojištění: SSK Kolín 0105 je pojištěn v odpovědnosti organizace za škodu pojistkou ČSS.  

 

Upozornění soutěžícím: Každý soutěžící je povinen se seznámit s obsahem propozic. Soutěžící 

startuje na vlastní nebezpečí. 

 

Zdravotnické zabezpečení: lékárnička na střelnici, nemocnice Kolín 

 

Stravování: základní občerstvení v místě konání soutěže 

 

 
                               Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny. 

 
 
         Jiří Kolín 

         Ředitel soutěže 

 
 
 
 
 
 

mailto:sskkolin@centrum.cz

