
 

 

   
SSK Stromovka České Budějovice 

 
Pořádá v obci Borek, 

 
 
 
 

 
 

4.12.2021 střelecké závody 
 

Závod proběhne na základě dodržení opatření řízení dle 
Pandemického zákona vyhlášených vládou ČR. 

 
VÁNOČNÍ STŘÍLENÍ 13.ROČNÍK 

 

v disciplínách VzPu 30 a VzPu 40 
 

 
 

 
„Tento Projekt je spolufinancován  

Statutárním městem České Budějovice“ 
  

   



 

 

 
Propozice  
 
Druh soutěže:     Soutěž jednotlivců ze     
                             vzduchové pušky 
 
Pořadatel:           ČSS,z.s. SSK Stromovka      
                            České Budějovice 
 
Datum konání: sobota 4.12.2021 
 
Místo konání:  Kulturní dům Borek VzPu 30 
                         Střelnice Borek        VzPu 40 
Organizační výbor: 
Ředitel soutěže:  Václav Březina – předseda   
ČSS, z.s. SSK Stromovka České Budějovice 
 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Petr Voldán- A 0130,   
Rozhodčí RPČ:           p. Březina -  A 0655                                        
                                    p. Šmol    – A1760 
Techn. Zabezpečení:   p. Martin Nedvěd              
                                      

Disciplíny: 
1.VzPu 30 ran vleže s oporou do 12 
let 
2.VzPu 30 ran vleže do 12 let 
3.VzPu 30 ran vleže do 14 let 
4.VzPu 40 ran vstoje do 18 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 na střelnici Borek, 
dle harmonogramu. 
Vyhlášení v KD Borek společně se VzPu 30. 

 
 
Časový rozvrh:  
 
VzPu 30       v KD Borek 
08.40          1.směna – nástup na stanoviště  
08.50           1.směna – příprava a nástřel 
09.00          1.směna  – závod  
 
VzPu 40       střelnice Borek 
10.45           1 směna – nástup na stanoviště   
11.00           1.směna – příprava a nástřel 
11.15          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:   150,-Kč na disciplínu 
 
Ceny:  závodníci do 5 místa budou oceněni 
 
Hosp. ustanovení: veškeré náklady  
                s pořádáním soutěže hradí SSK  
                Stromovka  a sponzoři soutěže. 
 
Zbraně a střelivo: vlastní, příchozím    
           nečlenům SSK z Českých Budějovice     
           budou zbraně a střelivo zapůjčeny 
           
Pojištění: pořadatel je pojištěn  
                 v odpovědnosti organizace za  
                 škodu pojistkou ČSS  
 
 

 
 
Technické ustanovení: 
 
V kategorii VzPu 30 se střílí se na nově na 
elektronické  interaktivní zařízení 
SPORTQUANTUM SQ 10, případně  na terčové 
pásy po jedné ráně do soutěžního terče dle PSS 
a těchto propozic. 

„hodnotí se na desetiny bodu“ 
v kategoriích VzPu 30 do 12, 14 let a 
VzPu 40 do 18 let  
Případná změna je vyhrazena pořadateli. 
Při rovnosti bodů se postupuje dle PSS. 
Vstup na střeliště bude možný jen pro 
střelce aktuální směny. 
 

Zdravotní zajištění:  
                            poliklinika Č. Budějovice 
 
Informace a přihlášky: 
 
Telefonicky Petr Voldán GSM:724 032 460 
e-mail: jihocesky@shooting.cz 
 
Přihlášky:   zasílat do 29.11.2021,  
          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 do 3.12.2021  
          všem přihlášeným a vyvěšena na:  

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

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


 

 

 
 
 
 
 
 

Sponzoři soutěže: 
 

           
 
 

                   
 

 
         
 
 
 
 
Mediální sponzor:  
 

 

 

 
 
Do místa konání se dostanete: 
od Prahy na sjezdu z dálnice na Hlubokou 
nad Vltavou, dále pak směr Borek, od Plzně 
výpadovka na Prahu po levé straně na konci 
obce Borek. Restaurace aktuálně uzavřena. 
Po dobu závodu otevřeno drobné 
občerstvení, dle možností vládního nařízení. 
Parkování u restaurace. 
Pražská 220, 373 67  Borek 
49.0232161N, 14.5001800E           

 
 
 

Informace pro účastníky Vánočního 

střílení VzPu 30_40 

4. 12. 2021 

 
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů a mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví, v platném znění 
Kontrola střelců proběhne při prezenci ve společenských 

prostorách KD Borek.  

Potvrzení o bezinfekčnosti nedokládají osoby do 12 let. 

Kontrola doprovodu a diváků proběhne ve spojovací chodbě, 

která bude jediným přístupem do KD. Zde se prokáží potřebným 

dokladem dle podmínek níže., zapíší do knihy návštěv. Přes tuto 

kontrolu nebude možné vejít do haly. 

 

Podmínky kontroly bezinfekčnosti pro vstup pro střelce do 18 

let: 

1.osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR 

vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV s negativním 

výsledkem, který doloží certifikátem 

2. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží 

národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním 

certifikátem o dokončeném očkování že u očkování uplynulo: 

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 

přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní 

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC nejméně 14 dní 

3. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění       

covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

 

Osobám nad 18 let (trenérům a doprovodu), bude umožněn 

vstup pouze za předpokladu splněných podmínek bodu:         
2. očkována proti onemocnění covid-19;                                       

3. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 

V souladu s platnými nařízeními musí mít všichni 

ve vnitřních prostorech zakrytá ústa a nos 

respirátorem. Výjimka na použití se vztahuje 

pouze na střelce na palebné čáře. 


