
Název soutěže: 
 Velká cena ŽILOVA 

Druh soutěže:  
Soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev zařazená v Kalendáři akcí ČSS do 
2. kategorie. 

Datum konání: 
 7.03.2015 

Místo konání: 
 Halová vzduchovková střelnice ASS DUKLA Plzeň - Lobzy. 

Pořadatel:  
 C0406 SSK SENCO Žilov 

Organizační výbor: 
 Ředitel soutěže: Aleš Hnát 
 Tajemník: Lukáš Hulec 
 Hospodář: Jaroslav Rajšl 

 Hlavní rozhodčí:       
  
     Josef Grim  A0104 
                           
        PHK:                  Kare Giebitz  A 0007 
                                 Václav Pučelík  A 0184 

Disciplíny: 
 VzPu 30 vleže (do 12 a 14ti let) 
 VzPu 40 (do 18ti let)  
 V jedné disciplině smí závodníci startovat pouze v jedné kategorii. 

Startovné:  
 100,- Kč 

Kategorie: 
 1. Chlapci a děvčata do 12ti let                4. Družstva do 12ti let 
 2. Chlapci a děvčata do 14ti let                5. Družstva do 14ti let 
 3. Dorost do 18-ti let                              6. Družstva dorost do 18-ti let 

Družstva mohou být složena z členů jednoho SSK. 

Zbraně a střelivo: 
 Vlastní, dle PSS ČSS. 

Přejímka zbraní: 
 Namátkově na střelišti. 

Podmínky účasti: 
Platný členský průkaz ČSS, AVZO nebo jiné organizace zabývající se spor-
tovní střelbou. 

Časový rozvrh VzPu 30 vleže: 
 7.30-10.00

 
prezentace 10.00 začátek 2. směny 

 8.50 začátek 1. směny 11.10 začátek 3. směny 

Časový rozvrh VzPu 40: 
 7.30-10.00

 
prezentace 

 9.00 začátek 1. směny 10.45 začátek 2. směny 

Upozornění:  
Časový rozvrh může být operativně změněn podle počtu závodníků (každá 
změna bude včas oznámena). 

Hodnocení: 
Hodnotí se dle Pravidel sportovní střelby Českého střeleckého svazu. 

Vyhlášení výsledků: 
Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční do 60ti minut po ukončení 
poslední směny. 

Protesty: 
Podle PSS písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500,- Kč . 

Technická ustanovení: 
VzPu 30 leže se střílí po jedné ráně do terče na terčovou stěnu 
(22 stanovišť), VzPu 40 se střílí po jedné ráně do terče na terčové zařízení 
RIKA. Střelnice je vybavena podložkami pod střelce, nejsou k dispozici sto-
jany na dalekohledy. Střelci i doprovod jsou povinni se před vstupem na 
střelnici přezout do přezůvek nebo čisté sportovní obuvi s bílou podrážkou. 

Hospodářská ustanovení: 
Účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího 
SSK. 

Pojištění: 
pořadatel je pojištěn pojistkou ČSS, který uzavřel pojistnou smlouvu TREND 
u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. pod č. j. 5200047140 (viz. Zpravodaj ČSS 
6/2003). 

Zdravotní zabezpečení: 
 Pohotovostní služba FN Plzeň. 

Ceny: 
První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny, nejlepší družstvo v kategorii 
do 14 let putovní pohár, ostatní diplom či medaile.  

Přihlášky: 
Pro urychlení prezentace a omezení zmatků při losování stanovišť prosím za-
šlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 4.3. 2015 na níže uvedenou emailo-
vou adresu. Pokud pro přihlášení využijete telefon, nezapomeňte prosím 
uvést jméno, kategorii, rok narození a číslo průkazu závodníka. Případné žá-
dosti o zařazení do směn se budeme snažit v rámci možností respektovat 
(záleží na pořadí došlých přihlášek). 

Občerstvení: 
 Restaurace „Na střelnici“. 
 

Informace:    

   
 
  Aleš KOHOUT  sskzilov@seznam.cz nebo aleskohout@email.cz 
                       Adresa:Žilov 45 , 33011 p.Třemošná 
  

  Aleš Hnát       mob.:739902015 
 
 
 
 V Plzni 1.2.2015 
                                        Ředitel soutěže 

                                                                               Aleš Hnát 
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PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE ČESKÉHO STŘELECKÉHO 
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