
O POHÁR STAROSTY  

MĚSTA KLATOVY 

                 
 

Srdečně zveme příznivce střeleckých závodů na závody 

 

 

Druh soutěže:                  Soutěž jednotlivců ve střelbě z pistole,  Sa 58, EVO III, BREN 2 

Pořadatel:                        Město  Klatovy  společně  s SSK  0173  Klatovy,  firmou 

                                          PROLOV s.r.o. a CZUB Uherský Brod a.s. 

Datum konání :               25.8.2018  

Místo konání:                 Střelnice SSK Klatovy  Luby 611 

Ředitel závodu:              František Holub 

Hlavní rozhodčí:             Jiří Koukal   A0346 

PHK:                                  Jan Bulánek 

 

Disciplíny:                       

-  13 ran ze samopalu vz. 58 na vzdálenost 50 metrů vstoje -  terč:  

  nekrytě ležící figura s kruhy ( hodnoceno  10 nejlepších zásahů) 

- 13 ran z pistole ČZ  P – 09  na vzdálenost 25 metrů  - terč:  

mezinárodní pistolový 50/20   ( hodnoceno 10 nejlepších zásahů)     

- 13 ran ze zbraně EVO III na vzdálenost 50 metrů vstoje – terč nekrytě 

 ležící figura  s kruhy   ( hodnoceno 10 nejlepších zásahů)     

- 13 ran ze zbraně BREN 2 na vzdálenost 50 metrů vstoje – terč nekrytě 

 ležící figura s kruhy ( hodnoceno 10 nejlepších zásahů)      

-  Zbraně a střelivo zajistí pořadatel 

                                   

Časový rozvrh:      prezentace a příjezd na střelnici první směny do 8:30 

                                  čas zahájení střelby první směny 9:00  

                                  čas  na střelbu z každé zbraně je 10 minut.    

                                 střílí současně 12 závodníků – po 3 z každé zbraně 



Vyhlášení výsledků:  do 30 minut po ukončení střelby 

Protesty :                     do 10 minut po vyhlášení výsledků  s  vkladem 500,-Kč 

Startovné:                    700,-Kč    

 

Hodnocení:                   hodnoceny budou odděleně výsledky v jednotlivých zbraních 

                                        a    součet za všechny  disciplíny – absolutní vítěz 

Ceny:                              vítězové disciplín a celkový vítěz obdrží pohár, na 2. a 3. místě  

                                        diplom a věcné ceny      

                                       zvláštní cena pro absolutního vítěze – PISTOLE P-10 z produkce CZUB                          

Pojištění:                       Pořadatel je pojištěn v odpovědnosti organizace pojistkou ČSS      

 

Přihlášky:           přihlášky  na e-mail koukalplanice@seznam.cz 

                            Z důvodu kapacity střelnice účast pouze předem přihlášených závodníků 

                           Uzávěrka přihlášek 23.8.2018 

 

• Povinné je použití chráničů sluchu a zraku. Každý účastník soutěže je povinen 

zabezpečit si ochranu sluchu a zraku vlastními prostředky. 

• Střelecká soutěž není veřejnou akcí. Mohou se jí zúčastnit jen zaregistrovaní 

závodníci a pozvaní hosté. 

• Dalekohled  k pozorování zásahů a korekci střelby povolen 

• Střelivo bude vydáváno střílejícímu přímo na stanovišti. 

 

Zvláštní ustanovení: pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích 

Účastí na závodu, dává závodník souhlas se zveřejněním osobních údajů ve startovní a  

výsledkové listině, fotografií své osoby na webových stránkách klubu SSK Klatovy. 

 


