
Propozice 

dvoudenní střelecké soutěže ze vzduchových zbraní 

 

 
 

 

11. února – 12. února 2023 

Střelecká hala ASO, Plzeň – Lobzy, Česká republika 

 

Pořadatel:  Středočeské krajské sdružení Českého střeleckého svazu, z.s. 

   a střelecké kluby Středočeského kraje 

Datum konání: 11. – 12. 2. 2023 

Místo konání: Střelecká hala ASO, Plzeň – Lobzy 

Disciplíny:  VzPi 60 M+J vč. finále; VzPu 60 M+J vč. finále 
 VzPi 60 Ž+Jky vč. finále; VzPu 60 Ž+Jky vč. finále 
VzPi 40 Dorostenci  VzPu 40 Dorostenci  



 VzPi 40 Dorostenky VzPu 40 Dorostenky  

V neděli jsou stejné disciplíny jako v sobotu, ale bez finálí! 

VLOŽENÝ ZÁVOD: s názvem Poděbradský pohár je soutěží krajských nebo  

   klubových družstev libovolného složení do 20ti let (dorost,  

   juniorské kategorie), do soutěže se započítává prvních 40 ran  

   ze sobotního závodu 11.2.2023. 

Ředitel soutěže: Jan Videcký 

Hlavní rozhodčí: Václav Pučelík 

Prezentace:  7:30 do zahájení poslední směny po oba dny 

Program:  dle vyhlášeného časového harmonogramu 

Podmínky účasti: platný členský průkaz s registrační vložkou 

Přihlášky:  e-mailem na adrese: prihlasky23@stcks.cz ve vyplněném 

   excel-souboru na http://1url.cz/@stcks23 a to od 28.1.2023  

   do 4.2.2023.  

Startovné:  250,- Kč za start v jedné disciplíně za každý den 

   50,- Kč za družstvo při vloženém závodu (viz výše) 

Losování:   Startovní listiny budou zveřejněny 8.2.2023 na www.stcks.cz. 

Hodnocení:  dle PSS platných od 1.1.2022 

 V každé směně proběhne namátková kontrola odporu  

spouště u VzPi a kontrola knoflíků na střeleckém kabátu u  

střelců VzPu (vždy u 3 pistolářů a 3 puškařů). 

   Soutěž je zařazena v kalendáři ČSS do kategorie I. 

Ceny:   V každé kategorii min. 5 věcných cen při účasti> 8 závodníků 

Protesty:  Podle PSS do rukou HR s vkladem 500,-Kč do 10 min. po  
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   zveřejnění výsledků. 

Zdr. zabezpečení: lékařská pohotovostní služba v nemocnici Plzeň 

Občerstvení: restaurace na střelnici 

Různé:  Střílí se na elektronické terče. 

Přihlášky došlé po termínu bude pořadatel akceptovat  

   pouze v případě volné kapacity. 

   Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. 

Pojištění:  pojistka ČSS u Kooperativa, a.s., VIG: 86-590001818-6. 

   

Za pořadatele se na Vaši účast a skvělé výsledky těší ředitel soutěže 

Jan Videcký - předseda Středočeského KS ČSS, z.s. 

 

Závod se může uskutečnit díky laskavé podpoře sponzorů: 

 

 

           

 

 

 


