
M Y S L I V E C K Ý   SPOLEK 

P A S O H L Á V K Y 
 

P O Ř Á D Á   44. R O Č N Í K 

 

SOUTĚŽE  V  LOVECKÉ  STŘELBĚ  NA  ASFALTOVÉ  TERČE 

                                              

 

 
 

 

25. června 2016 NA STŘELNICI MS PASOHLÁVKY 

 

  

Ředitel závodu:   FRANTIŠEK FLODR, PŘEDSEDA MS 

 

Hlavní rozhodčí:   MARTIN JELÉNEK 

 

Pomocní rozhodčí:  DELEGOVANÍ Z ŘAD POŘÁDAJÍCÍHO SPOLKU  

 

Rozsah soutěže:  veřejný závod jednotlivců a tříčlenných družstev na 

1 x 20 terčů- lovecký parkur 

1 x 20 terčů – americký trap 

 

Časový rozvrh soutěže:  

 

pátek 24. června 2016 od 17
00

 hodin do 19.
00

 hodin cvičná střelba. 

 

sobota 25. června 2016  od 08°° hodin přihlášky střelců a družstev do soutěže, prodej 

 položek do 09
00

 hodin. 

 Od 09
00 

hodin nástup účastníků, zahájení, organizační sdělení, 

informace pro soutěžící a diváky. 

 

Startovné:  
jednotlivci       300,- Kč 

               zvláštní položka pro jednotlivce střílející za družstvo 50,- Kč 

                  cvičná položka      80,- Kč 



Střelcům, kteří střílí v soutěži jednotlivců se jejich výsledek  započítává  do soutěže družstev 

po zaplacení zvláštní položky 

 
Soutěž probíhá na střelišti věž a americký trap. Rozhodující položka při shodném součtu 

zásahů je z věže a dále při rovnosti rozhoduje 1. chyba počítaná od konce položky. 

 

Ceny:     

Soutěž družstev:     1. místo  - pohár + diplom 

                                 2. místo  - pohár + diplom 

                              3. místo  - pohár + diplom 

 

Soutěž jednotlivců:   1.místo   - pohár + diplom + věcná cena 

 

 

Střelivo: střílí se náboji s klasickými broky o velikosti 2,0- 2,5 mm. Nábojů je 

náplň limitována do 28 g. 

 

Protesty:  podávají se rozhodčímu ihned na stanovišti. Záloha při podání protestu 

činí 300,- Kč. Je-li protest oprávněný, záloha se vrací. Je-li protest neoprávněný, 

záloha propadá ve prospěch pořadatelů. 

 

Různé: ředitel závodu si vyhrazuje právo nepřipustit do soutěže střelce, kteří se 

chovají nesportovně anebo nevhodně, dále střelce pod vlivem alkoholu anebo 

návykových látek. 

Zápis do soutěže družstev je možný před zahájením závodu, nikoliv v průběhu závodu. 

Výsledky jednotlivých položek budou přehledně zveřejňovány po celou dobu soutěže 

na výsledkové listině. 

Střelci musí mít k dispozici a během střelby používat chrániče sluchu, brýle, pokrývku 

hlavy a pevnou obuv. 

 

Technická ustanovení:  soutěž se koná za každého počasí. Střílí se podle 

Střeleckého řádu ČMMJ, pravidel bezpečné střelby a pravidel těchto propozic. 

Zdravotnická služba zajištěna. Organizátoři si vyhrazují změnu programu. 

 
 

 

Všechny příznivce sportovní střelby a přátele myslivosti 

 zve Myslivecký spolek Pasohlávky. 
 

 

Občerstvení zajištěno 


