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PROPOZICE 

 

           S t ř e l e c k é  s o u t ě ž e 
 
 
 

 
v disciplíně 

 
 
 

 
     AUTOMATICKÝ  TRAP 

 
      

               Závod se uskuteční na střelnici Jihlava  – Stříbrný Dvůr 
                                         
                                             dne 24. 8. 2019 
    
 
 
 
 



Organizační  pokyny 

Název akce:              Stříbrňácká 100 
Kategorie soutěže:    Společná. 
Druh soutěže:  Soutěž jednotlivců pro střelce v brokových disciplínách 
Pořadatel:     PETEX s.r.o. Jihlava 
Datum konání:    24. srpna  2019 
Disciplína:     AUTOMATICKÝ TRAP 
 
Organizační výbor: 
 
Ředitel soutěže:                       Miloslav Matějka 
Tajemník soutěže:                       Irena Matějková 
Hospodář soutěže:                       Ing. Nikola Matějková 
Hlavní rozhodčí:                      Ing. Karel Kadela 
Sbor rozhodčích:                       z řad střelců                                                                    
Technické zabezpečení:                  Jaroslav Matoušek 
 
Podmínky účasti: 
 
Soutěže se mohou zúčastnit střelci brokových disciplín členové ČSS, ČMMJ a ostatní, kteří 
nejsou zařazeni a zabezpečeni ve sféře vrcholového sportu (RSCM, složky MV a MO). 
 
Přihlášky do soutěže: 
 
Z důvodů pouze jednoho střeliště pro tuto disciplínu je nutné se včas přihlásit elektronicky na 
info@strelnicejihlava.cz, nebo telefonicky. Seznam přihlášených  střelců bude nejpozději do 23. 8. 
2019 zveřejněn na webových stránkách střelnice. Všichni další střelci do naplnění počtu max. 30 
soutěžících – se mohou přihlásit do soutěže přímo organizátorovi příslušného závodu, nejpozději 
v den soutěže tj. sobota 24. 8. 2019 do 9.00 hod. 
 
Povinnosti účastníka soutěže: 
 
Každý střelec je povinen předložit při prezenci tyto doklady: 
 
a)   Bude provedena kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraní správcem střelnice (dle 
zákona 119/2002 Sb.). Kdo nebude mít tyto doklady, nebude zaprezentován a jako závodník se 
soutěže nemůže zúčastnit. 
 
b)     Střelec který nemá zbrojní průkaz,  může zbraň používat pouze za přítomnosti osoby 
starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a zajistí 
bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. 
 
Program závodu: 
 
 Losování                     24. 8.2019                            8.30 hod 
 Závod                          24. 8.2019             9.00  - 18.00 hod   
 
Disciplíny, kategorie: 
 
Automatický Trap: 
 
Kategorie společná - jednotlivci                             - 100 terčů + finále 25 terčů 
 
 
 
 

mailto:info@strelnicejihlava.cz


Zbraně a střelivo: 
 
Zbraně a střelivo vlastní. Broková náplň nesmí přesahovat 28,0 g. Velikost broků nesmí 
přesáhnout průměr 2,6 mm. 
 
Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ a pravidel sportovní střelby ČSS. (ISSF) 
 
Terče: 
 
Závod včetně finále se střílí na terče zn. Corsivia 
  
 
Hodnocení soutěže: 
 
Finále 
 
Do finále závodu postupuje  6  soutěžících podle nejvyššího nástřelu ze čtyř položek 
            
Při rovnosti celkového nástřelu  rozhoduje vyšší dosažený výsledek v jednotlivých položkách.   
 
V případě, že jsou výsledky všech položek shodné a nelze-li takto jednoznačně stanovit pořadí při 
stejném nástřelu, musí být shoda rozhodnuta porovnáním zasažených terčů pozpátku – terč po 
terči od posledního terče poslední položky. Pokud nebude rozhodnuta shoda, bude se 
postupovat shodně u jedotlivých položek až bude rozhodnuta shoda. 
 
Všechny shody při rovnosti bodů ze základního závodu  a finále  budou  rozhodnuty KO 
 rozstřelem. Při KO rozstřelu, kdy musí být nabíjen a vystřelen pouze  jeden (1) náboj na 
 pravidelný terč.(nastavení vrhačky bude provedeno před rozstřelem) 
Pořadí na dalších místech rozhoduje vyšší dosažený výsledek v jednotlivých položkách. Nelze-li 
 takto jednoznačně stanovit pořadí při stejném nástřelu, musí být shoda rozhodnuta porovnáním 
zasažených terčů pozpátku – terč po terči od posledního terče poslední položky, až bude 
rozhodnuta shoda. 
 
Příklad: 
 
22- I. 

I I I I I I I I I I I I I 0 0 I I I I I 0 I I I I 

 
22 – II. 

I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I 0 I 0 I 
 
Ceny a odměny : 
 
Vítěz soutěže obdrží pohár, medaili a diplom,  závodník na 2. místě obdrží pohár, 
 medaili a diplom,  závodník na 3. místě obdrží pohár, medaili a diplom – výše finanční odměny pro 
 pořadí na prvních třech místech bude stanovena podle počtu startujících. 
 Závodníci na 4. -  6. místě  obdrží pohár diplom a věcnou  cenu  v přiměřené hodnotě. Závodníci 
 na  7... až  ….. obdrží věcnou  cenu dle možností pořadatele 
          
Protesty: 
 
Písemný protest se musí souladu s pravidly podat HR do 15 minut po skončení soutěže ve které 
se dotyčná událost přihodila s poplatkem 500 Kč. Další viz pravidla SŘ ČMMJ čl. 10.2  až  10.4. 
 
 
Startovné: 
 



Startovné: 950,- Kč  za disciplínu, včetně finále splatné při prezentaci 
 
Zdravotní zabezpečení: 
 
Lékárnička na střelnici. Nemocnice Jihlava 
 
Pojištění : 

Soutěžící startují na vlastní nebezpečí. (nutné vlastní pojištění) 

Parkování vozidel: 
 
Parkování je zajištěno v areálu střelnice na vymezeném parkovišti, včetně zatravněné plochy. 
 
Občerstvení: 
 
Kvalitní občerstvení je zajištěno přímo na střelnici. 
 
Kontakt na pořadatele: 
 
Petex - broková střelnice  Stříbrný Dvůr, 58601 – Jihlava 

Kontaktní osoba -  p.  Miloslav Matějka,  tel.: + 420 603 249 739 

                                                               e-mail: info@strelnicejihlava.cz 

 
 
Upozornění: 
 
Vzhledem k průchodnosti střelnice Jihlava Stříbrný Dvůr (střeliště Automatický Trap), bude omezen 
počet soutěžících do 30 střelců. (max. 5 směn, doba střelby cca 8 hod.) Viz -  Přihlášky do 
soutěže: 
 
Závěrečná ustanovení : 
 
Organizační výbor si vyhrazuje právo změn v  souladu s pravidly sportovní střelby a těchto 
propozic. 
 

                                                                               
 

    Miloslav Matějka v. r. 
                                  ředitel soutěže  
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