
 
 
Činnost SSK Slatina Brno finančně podporuje statutární město  

Mistrovství Jihomoravského kraje 
a Velká cena SSK Slatina Brno 

22. 5. 2022 
 

 

P R O P O Z I C E 
 
Pořadatel: Sportovní střelecký klub Slatina Brno 0162  QR přihláška 
Druh soutěže:         soutěž jednotlivců 2. kategorie ČSS 
Datum konání:   neděle   22. 5. 2022 
Místo konání:        střelnice SSK Prosiměřice 
Disciplíny:              LM,  SM  -  60  a  3 x 20 
Kategorie:               A – muži, junioři 
                                  B – ženy, juniorky, dorost 

 
Ředitel soutěže:   Martin Zaplatílek 
Hlavní rozhodčí:   Hlaváček Stanislav  
PHK:   ing. Pokorný David  
RPČ:  ing. Pěch Pavel  
Podmínky účasti:   pro členy ČSS  s platným průkazem . 
Doklady:                  platný členský průkaz, zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 
Startovné:               150,-- Kč za disciplínu, za obě disciplíny 200,-- Kč   
Přihlášky:  do 18. 5. 2022 elektronicky na adrese tinyurl.com/velkacena2022 
 výjimečně přímo na místě dle volné kapacity 
Zbraně a střelivo:  vlastní, dle pravidel sportovní střelby 
Protesty:                 podle pravidel sportovní střelby do 15 min. po zveřejnění výsledků 
                                  s vkladem 500,-- Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Časový rozvrh:       od 8.30 hod. prezence 
                                  9.00 začátek 1. směny 
                                  ukončení dle počtu směn, cca ve 13 hod. 
Ceny:   závodníci na 1. až  5. místě v každé kategorii věcné ceny. 
 
Technická ustanovení:  Střílí se na posuvné terčové zařízení po 5-ti ranách do terče, při střelbě obou disciplín se 
po poloze vleže dostřelují na souvislý pás polohy stoje a kleče. Při zařazování do jednotlivých směn se 
upřednostňují závodníci střílející obě disciplíny. Případná volná stanoviště se budou doplňovat na polohu 60 ran 
vleže. Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stojany na dalekohled, má 20 stanovišť. 
Zdravotní zabezpečení: Na místě lékárnička, zdravotní středisko 200 m. 
Pojištění:  Pořadatel je pojištěn pro odpovědnost za škodu pojistkou ČSS 
Prohlášení:  Provedením registrace do závodu uděluje účastník nebo jeho zákonný zástupce  
 souhlas se zpracováním svých osobních údajů a s dodržováním pandemického zákona.  
 
Adresa střelnice:  Prosiměřice 209, odkaz na mapu: mapy.cz/s/kovucahavu  

 
 

Pořadatelé děkují SSK Prosiměřice za bezplatné zapůjčení střelnice pro konání závodu. 

 
V Brně dne 3. 3. 2022                          Za SSK Slatina Brno: Stanislav Hlaváček, předseda klubu 

https://tinyurl.com/velkacena2022
https://mapy.cz/s/kovucahavu

