
O POHÁR STAROSTY  
MĚSTA KLATOVY 

                 
 

Srdečně zveme příznivce střeleckého sportu na závod 
 
 
Druh soutěže:                  Soutěž jednotlivců  

Pořadatel:                        Město  Klatovy  společně  s SSK  0173  Klatovy                                           

Datum konání :               23.7.2022 

Místo konání:                 Střelnice SSK Klatovy  Luby 611 

Ředitel závodu:              František Holub 

Hlavní rozhodčí:             Jiří Koukal   A0346 

PHK:                                  Zdeněk Kadlec 

Disciplíny:                      30 soutěžních ran na vzdálenost 50 metrů 

                                            -10 ran vleže na malorážkový terč pro 50 m  

                                                 2 terče po 5 ranách 

                                            -10 ran vkleče na terč pro RVzPi - 2 terče po 5 ranách 

                                            -10 ran vstoje na redukovaný terč nekrytě ležící figura     

                                                 2 treče po 5 ranách                   

Zbraně a střelivo  -  vlastní libovolná zbraň s otevřenými miřidly, min ráže .223 

                                    na puškové střelivo                                   

Časový rozvrh:      prezentace 8:30 

                                  zahájení závodu  9:30 

                                  čas  na střelbu  je 10 minut v každé poloze                                    

Vyhlášení výsledků:  do 30 minut po ukončení střelby 

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

Startovné:                    200,-Kč    



 

Ceny:                              závodníci na prvních třech místech v kategoriích obdrží pohár,  

                                        vítězové v jednotlivých polohách obdrží věcné ceny 

Kategorie:                     1. muži 

                                        2. ženy         

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 

 

• 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. 

• Uzávěrka přihlášek je 21.7. 
• Dalekohled  k pozorování zásahů a korekci střelby povolen 
• Oděv sportovní, NE speciální výbava sportovního střelce ( kabát, rukavice) 

obě ruce – opěrná i spoušťová holé 
• Řemen na zbrani pouze ponosový, bez možnosti  upevnění na opěrnou ruku 

 

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. 

Sponzoři soutěže: 
 

 

          

                         http://www.lovecky-obchod.cz/                      https://www.kola-klatovy.com/ 

 


