
  

 

  

 

 

 

 

 
 

SSK Stromovka České Budějovice 
 

 

 
Pořádá v obci Borek, 

 
 
 
 

 
 

17.6.2017 střelecké závody 

 
 

ČERVNOVÉ STŘÍLENÍ ZE 
VZDUCHOVKY 

 v disciplínách VzPu 30 a VzPu 40 
 
 

 
 

„Tento Projekt je spolufinancován 
Statutárním městem České 

Budějovice“ 
 
 

Propozice 
 
Druh soutěže:   Soutěž jednotlivců ze  

      vzduchové pušky 
 
 
Pořadatel:    SSK Stromovka České  
                      Budějovice 
 
 
Datum konání: sobota 17.6.2017 
 
Místo konání:  Kulturní dům obce Borek 
 
Organizační výbor: 
Ředitel soutěže:  Václav Březina – předseda   
                SSK Stromovka České Budějovice 
 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Petr Voldán- A 0130,  
Techn. zabezpečení:  Martin Nedvěd 
                                   Bohuslav Pavlik 
      Pavel Berit 
 
Disciplíny: 

1.VzPu 30 ran v leže do 14 let 
s oporou 
2.VzPu 30 ran v leže do 12 let 
3.VzPu 30 ran v leže do 14 let 
4.VzPu 40 ran vstoje do 16 let 

 
Upřesňující pravidla pro střelbu s oporou: 
V zájmu rovnosti podmínek pouze s využitím 
opor dodaných na střeliště SSK Stromovkou 
-  trojnožka s výsuvnou podložkou do 5 cm 
plochy. Podpěry budou zapůjčeny na místě.  
 
Disciplína VzPu 40 se bude střílet po 
ukončení VzPu 30. 
 

 
 
 
 
 

 
Časový rozvrh:  
 
08.50          1.směna – nástup na stanoviště  
09.00           1.směna – příprava a nástřel 
09.15          1. směna – závod   
 
 
Vyhlášení výsledků:  
                   do 30 minut po ukončení střelby 
 
Protesty:    do 10 minut po zveřejnění   
                  výsledků hlavnímu rozhodčímu  
                  s vkladem 500,-Kč                                   
 
Startovné:   100,-Kč na disciplínu 
 
Ceny:  závodníci do 5 místa budou oceněni. 
  
Předseda JčKS vyhodnotí krajského 
přeborníka ve VzPu 30 do 12 a 14 let pro 
rok 2017. 
 
Hosp. ustanovení: veškeré náklady  
                s pořádáním soutěže hradí SSK  
                Stromovka  a sponzoři soutěže. 
 
Zbraně a střelivo: vlastní 
 
Pojištění: pořadatel je pojištěn  
                 v odpovědnosti organizace za  
                 škodu pojistkou ČSS  
 
 



 
 
 
Technické ustanovení: 

Střílí se na terčové pásy po jedné 
ráně do soutěžního terče dle pravidel 
sportovní střelby a těchto propozic. 
Případná změna je vyhrazena 
pořadateli. Při absolutním nástřelu 
rozhoduje o umístění počet 
centrových desítek. 
 
 

Zdravotní zajištění:  
                            poliklinika Č. Budějovice 
 
Informace a přihlášky: 
 
 
Telefonicky Petr Voldán GSM:724 032 460 
e-mail: jihocesky@shooting.cz 
 
 
Přihlášky:   zasílat do 13.6.2016,  
          maximální počet střelců 70, přednost   
          určuje datum přihlášení.   
          Ostatní budou evidováni jako   
          náhradníci, apelujeme na včasnou   
          omluvu již přihlášených střelců,  
          v případě neúčasti. Startovní listina  
          bude zaslána nejpozději do14.6.2017  
          všem přihlášeným a vyvěšena na:  
          http://www.sskstromovka-cb.cz/  
  
 

 
 
 
 
 
 

Sponzoři soutěže: 
 

           
 
 
 

                   
 
 Restaurace Borek    
 
 
 
 
 
Mediální sponzor:  
 
 

         
 

 

 
 
 
 
Do místa konání se dostanete: 
od Prahy při hlavní silnici po pravé straně 
směr České Budějovice, od Plzně 
výpadovka na Prahu po levé straně na konci 
obce Borek. Restaurace otevřena po celou 
dobu střelby. 
Parkování u restaurace. 
Pražská 220, 373 67  Borek 
49.0232161N, 14.5001800E 

http://www.sskstromovka-cb.cz/

