
Ročovská střelecká liga 6. kolo – finále 
 

VzPu 30,40,60 

25. března 2017 

Kulturní dům městyse Ročov 
 
Název soutěže: 

 Ročovská střelecká liga 6. kolo – finále 

Druh soutěže: 

Soutěž jednotlivců zařazená do 2. kategorie.  

Datum konání: 

       25. března 2017 

Místo konání: 

Kulturní dům  městyse Ročov. 

Pořadatel: 

SSK Č- 0899 Ročov 

Ředitel soutěže: 

Štich Antonín 

Rozhodčí: 

Zajistí pořadatel 

Disciplíny: 

VzPu 30 vleže  

VzPu 40,60 

V jedné disciplíně smí závodníci startovat pouze v jedné kategorii. 

Startovné: 

90,- Kč VzPu 30      100,- Kč VzPu 40      110,- Kč VzPu 60            

Kategorie: 
1. Mladší žáci a žákyně do 12 let              4. Ženy, juniorky 

2. Mladší žáci a žákyně do 14 let              5. Muži, junioři 

3.        Dorostenci a dorostenky do 18 let 

Pro začátečníky umožníme střílet i s oporou v samostatné kategorii.         

Při malém počtu závodníku budou kategorie slučovány. 

Zbraně a střelivo: 

Vlastní, dle PSS. 

Časový rozvrh : 

     Od 8.00h prezentace                       

      9.00      začátek 1. směny   

      další směny dle počtu závodníků 

Upozornění: 

Časový rozvrh může být operativně změněn podle počtu závodníků (každá změna bude 

včas oznámena). 

Hodnocení: 

Hodnotí se dle pravidel sportovní střelby. 

Protesty: 
Dle pravidel sportovní střelby 

Technická ustanovení: 

Střílí se po 1 ráně do terče na terčovou stěnu (13 stanovišť). Střelnice je vybavena pod-

ložkami pod střelce, nejsou k dispozici stojany na dalekohledy. Střelci i doprovod jsou 

povinni se před vstupem na střelnici přezout do přezůvek nebo čisté sportovní obuvi.  

Hospodářská ustanovení: 

Účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího SSK. 

Zdravotní zabezpečení: 

Poliklinika Louny, Nemocnice Rakovník 

Hodnocení :  Každé kolo  - drobné ceny za nejlepší výkony v kategorii  

Liga celkově  - 1. až 3. místo v kategorii - věcné ceny, diplomy 

    (započítávají se 3 nejlepší kola + finále) 

Přihlášky: 
Pro urychlení prezentace a omezení zmatků prosím zašlete přihlášku nejpozději do 

22. března 2017. Případné žádosti o zařazení do směn se budeme snažit v rámci mož-

ností respektovat (záleží na pořadí došlých přihlášek).                                                                                                                 

Občerstvení: 
Na střelnici. 

Informace: 
Lucie Štichová 

Ročov 70 

439 67  ROČOV             tel: 605 945 084 e-mail: ssk-rocov@email.cz 

  

 

29. 10. 2016  
O putovní pohár starosty městyse Ročov 15. ročník + Ročovská střelecká liga 1. kolo 

12. 11. 2016  
Ročovská střelecká liga 2. kolo 

17. 12. 2016 
O putovní pohár SSK Ročov 15. ročník + Ročovská střelecká liga 3. kolo 

21. 01. 2017 
Ročovská střelecká liga 4. kolo 

11. 02. 2017 
O putovní korbel hostince „U Petrů“ 15. Ročník + Ročovská střelecká liga 5. kolo 

25. 03. 2017 
Ročovská střelecká liga 6. kolo – finále   

 

V Ročově 20. ledna 2017      ředitel soutěže 

                                                             Štich Antonín 


