
Kamarádi a přátelé střeleckého sportu, zanechte     
předvánočního shonu a přijeďte si do Písku na střelnici 
v sobotu 15.12.2018 užít poslední závod v tomto roce: 

 

 Sportovní velkorážná puška – Písek 

 

Závod pořádaný k 100. výročí vzniku Československé republiky 
 
Datum konání:              sobota 15. prosince 2018 
 
Místo konání:                střelnice Písek – Hradiště 
 
Zahájení:                       9.00 hod. 
 
Přihlášky:                     e-mailem:  tony.357@seznam.cz  
                                       SMS zprávou: 737780355 
                                       na místě průběžně do 10.00 hod. 
 
PHK + hl. rozhodčí:     M. Čunát, P. Taubr, J. Čížek, A. Kafka 
 
Zdr. zabezpečení:         RZP Písek 
 
Podmínky účasti:          platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 
 
Vybavení střelců:         ochrana sluchu a zraku. 
 
Protesty:                       možno podat kdykoliv v průběhu závodu hl. rozhodčímu 
                                       s vkladem 500,- Kč. 
 
Příležitostný vklad:     100,-Kč. za kat. při přihlášení předem (mail., tel.) 
                                       120,-Kč za kat. při přihlášení na místě. 
 
Kategorie:                     A/ velkorážná puška opakovací a jednoranná 
                                       B/ velkorážná puška samonabíjecí 
                                       C/ velkorážná puška na náboj 7,62x39 a 7,62x33 bez  
                                            úprav 
                                       D/ malorážná odstřelovačka. 
 
Terče:                            pro kategorie A, B, C, D  viz. foto na konci propozic. 
 
 



Discipliny:                  A, B, C – levý terč 8 ran (počítá se 5 nejlepších), ostatní 
                                     terče po 5ti ranách vleže, vzdálenost 50 m, čas 25 min. 
                                          
                                    D – libovolný nástřel, do ostatních terčů po 1. ráně. 
                                              
                                    (celkem 34 soutěžních ran), vleže, vzdál. 50 m čas 35 min. 
 
Střelivo:                      vlastní, pouze schválené zákonem pro civilní použití. 
                                        
 
Ostatní:                       střelnice je vybavena podložkami pod střelce, 
                                     pozorovací dalekohledy, střelecké kabáty a řemeny jsou 
                                     povoleny po celou dobu závodu. 
 
Občerstvení:               zajištěno na střelnici. 
                                        
 
Ceny:                           Střelci na 1. místech v kat. A, B, C, D obdrží speciální  
                                     cenu vyrobenou pro tento závod. 
                                     Střelci do třetího místa v každé kat. obdrží cenu a diplom.                      
                                     Střelec s nejvyšším nástřelem z kat. A, B, C vyhraje 
                                     zvláštní cenu s motivem I. republiky. 
                                     Všichni střelci obdrží na konci závodu pamětní diplom. 

                 
                                                                                                                        
Terč pro kat. A, B, C 
 

 



 
Terč pro kat. D 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Ředitel závodu:                                                                              Hl. rozhodčí: 
  Jaromír Čížek                                                                                   Pavel Taubr 
 
 
                                                                                                                 
 

Těším se na Vaši hojnou účast, kterou stylově  
oslavíme 100 let vzniku Československé republiky. 

 
 
 
                                                 ahoj 15. prosince 2018  Tonda K.                                                                                                                            


