
19. ROČNÍK 
VELKÉ CENY  

STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 

ve střelbě ze vzduchových zbraní 
12. až 13. února 2022 (mimořádně) v /Plzni - Lobzích 

 
 

Velkou cenu pořádá  
„Středočeské krajské sdružení Českého střeleckého svazu, z.s.“  

ve spolupráci se sportovně střeleckými kluby Středočeského kraje 
 

Pořadatel: Středočeské krajské sdružení ČSS, z.s. 
Ředitel soutěže: Jan Videcký 
Počítačové zpracování: Sius 
Technické zabezpečení: Jaroslav Doležal 
Hlavní rozhodčí: Petr Parbus  A 0146 
PHK: Milan Suntych A 1442 
 
 
 
Soutěž je zařazena v kalendáři ČSS do kategorie I. 
 
Přihlášky:  
Přihlášky přijímáme emailem ode dne zveřejnění propozic na adresun prihlasky22@stcks.cz 
v vyplněném excelovském souboru vystaveném na https://1url.cz/@stcks Příjem přihlášek 
končí 5.2. 2022 v 12:00 hod. Akceptované přihlášky budou potvrzeny zveřejněním startovních 
listin 7.2.2022 s seznamem náhradníků na www.stcks.cz . 
Vzhledem k harmonogramu si nelze vybírat směny, děkujeme za pochopení. 
Prezentace na konkrétní směnu bude „otevřena“ vždy hodinu před nástupem směny a ukončena 
časem nástupu. Pokud se nebudou přihlášeni moci zúčastnit, dejte neprodleně vědět, abychom 
mohli kontaktovat  náhradníky. Náhradníky určuje pořadatel, podle došlých (a nepokrytých) 
přihlášek.  
Místo: Armádní střelnice Plzeň Lobzy 

https://1url.cz/@stcks


 

Discipliny a kategorie 

Sobota 12. 2. 2022 neděle 13. 2. 2022 

VzPu 40 dorost VzPu 40 dorost 

VzPi  40 dorost VzPi  40 dorost 

VzPu 60 Ž + Jky – finále VzPu 60 Ž + Jky 

VzPi  60 Ž + Jky – finále VzPi  60 Ž + Jky 

VzPu 60  M + J – finále VzPu 60 M + J 

VzPi  60  M + J – finále VzPi  60 M + J 

 

Ceny:   
V každé kategorii a disciplíně obdrží střelci minimálně 3 věcné ceny, při účasti nejméně 8 
závodníků. Při menší účasti budou kategorie sloučeny.  
Bude vyhlášena cena Jiřího Tomsy o nejlepší střelce v kategorii VzPi a VzPu v hodnocení 
obou dnů! 
 
Protesty: 
Podle pravidel sportovní střelby s vkladem 500 Kč do 10 minut po zveřejnění výsledků. 
 
Pokyny a informace závodníkům: 
Při prezenci každý závodník předloží platný průkaz vysílající organizace a certifikát o očkování.  
Střílí se na elektronické terče na hale 10m.  
 
Finále na elektronické terče budou probíhat na finálové hale. Vyhlášení bude bezprostředně po 
finále v finálové hale, časy a místo vyhlášení „40“ budou upřesněny před zahájením závodu. 
 
 
 



Vstup do haly pouze po předložení dokladu o očkování 
(eTečka) popřípadě v tištěné podobě s QR kódem. 

 
Závodníci budou zkontrolováni při prezenci, trenéři budou zkontrolováni a zapsáni před 
vstupem u prezence. Všichni zkontrolovaní budou označeni páskou pro umožnění 
kontroly pohybu na střelnici. Žádáme o dodržování platných hygienických opatření. 
 
 
 
 
Střílí se dle pravidel Sportovní střelby ČSS a těchto propozic – případná změna propozic je 
vyhrazena pořadateli. 
 
Pořadatel je pojištěn vůči odpovědnosti pojistkou ČSS  u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, 
a.s.,VIG č. 86–590001818–6. 
 
Lékařská pohotovost: Nemocnice Plzeň  
 
Startovné: 250 Kč za start v jedné disciplíně / den  
 
Družstva: 50 Kč 
 
Časový rozvrh: Podle zveřejněného časového harmonogramu. 

...občerstvení plnohodnotně zajištěno v jídelně - přízemí areálu... 


