
 
 

P E T E X  s.r.o 
 

Střelnice Jihlava - Stříbrný Dvůr 
 
 

                                                      
 
 
 

PROPOZICE 
 

 
S t ř e l e c k é  s o u t ě ž e 

 
 
 

 
v brokové disciplíně 

 
Lovecké Kolo 

 

 STŘÍBRŇÁCKÁ ŠEDESÁTKA 
 
      

                  Závod se uskuteční na střelnici Jihlava  – Stříbrný Dvůr 
                                         
                                              dne 19. 10.  2019 
 
 
 
 
 
 



Organizační  pokyny 

 
 
 
Název akce:              Stříbrňácká šedesátka 
Kategorie soutěže:    Společná. 
Druh soutěže:  Soutěž jednotlivců pro střelce v brokových disciplínách 
Pořadatel:     PETEX s.r.o. Jihlava 
Datum konání:    19. října  2019 

Disciplína:     Lovecké  kolo 3 x 20  + F 

 
 
Organizační výbor: 
 
Ředitel soutěže:                       Miloslav Matějka 
Tajemník soutěže:                       Irena Matějková 
Hospodář soutěže:                       Ing. Nicola Matějková 
Technický delegát:             Ing. Karel Kadela 
Hlavní rozhodčí:                      Ing. Radek Vintr 
Sbor rozhodčích:                       pomocní rozhodčí z řad střelců                                                                    
Technické zabezpečení:               Jaroslav  Matoušek 
 
 
 
Program závodu: 
 
 Závod -       -     19. října 2019           8.30   -  17.00 hod   
 
                                              -     prezentace               7. 30  -   8. 00 hod. 
 
                                              -     losování                    8. 10  -   8. 20 hod. 
 
                                              -     zahájení závodu        8. 30 hod. 
 
Startovné :                                 590, -  Kč 
 

Podmínky soutěže: 

Střílí se  -    3 x 20 terčů Lovecké kolo + F dle platného střeleckého řádu ČMMJ, 

                                                                    ochrana zraku a sluch povinná !!!!!!! 

              -    Broková náplň nesmí přesahovat 28,0 g. Velikost broků nesmí přesáhnout 

                   průměr 2,6 mm. 

              -    terče zn. Corsivia, Finále - terče zn. LAPORTE FLASH 

Podmínky účasti: 
 
Soutěže se mohou zúčastnit střelci brokových disciplín členové ČSS, ČMMJ a ostatní, 
kteří nejsou zařazeni a zabezpečeni ve sféře vrcholového sportu (složky MV a MO). 
 



Přihlášky do soutěže: 
 
Z důvodů pouze jednoho střeliště pro tuto disciplínu se musí soutěžící včas přihlásit  
telefonicky na + 420 603 249 739.  Všichni další střelci(do naplnění kapacity) se přihlašují do 
soutěže přímo organizátorovi příslušného závodu, nejpozději v den soutěže t.j. sobota 19. 
10. 2019 do 8.00 hod. (kapacita max. 42 střelců) 

 
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). 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. 
 

Zdravotní zabezpečení: 
 
Lékárnička na střelnici. Nemocnice Jihlava 
                                                 

Ceny : 

1.místo, pohár, diplom, medaile a peněžní cena 1500 Kč, 2.místo, pohár, diplom, medaile 
a peněžní cena 1000 Kč, 3.místo, pohár, diplom, medaile a peněžní cena 500 Kč,  4 – 6 
místo, pohár, diplom a dárkový poukaz od Petexu v hodnotě 500 Kč., 7 -  x cena dle 
možností pořadatele. 

Organizační výbor si vyhrazuje právo změn v souladu s pravidly střelby a těchto 
propozic. 
 
Kvalitní občerstvení zajištěno 

 

                 Srdečně zveme všechny kamarády, známé a  sportovní střelce 

                                         Těšíme se na Vaši účast 

                                           www.strelnicejihlava.cz 

 

 

 

 


