
                                     
 

Přebor  Územního  odboru  PČR  Semily 

P r o p o z i c e    s t ř e l e c k é   s o u t ě ž e 

 

Pořadatel:   ÚO PČR Semily  ve spolupráci s SKP Semily 

Datum:   Středa dne 11. 9. 2019 od 09:00 hodin 

Místo:     Střelnice  SSK SEMILY, Pod Vartou 50 v Semilech 

Disciplína:   5 + 15  ran na nekrytě ležící figuru s kruhy  ,  25 metrů 

Provedení:  Libovolně - jednoruč nebo obouruč – mířená střelba 

Čas:    Nástřel 5 ran / 5 minut, soutěžní položka 15 ran / 15 minut 

Kategorie: 1)   A) muži (jednotlivci),  B) tříčlenná družstva,  C) nejlepší  žena(y)   z ÚO  SEMILY 

  2)  Příslušníci dalších útvarů PČR, členové klubů SSK, AVZO, KVZ, SBTS, složek IZS a 

         pozvaní hosté (pouze jednotlivci)  

Startovné:  50,- Kč – pouze kategorie 2, kategorie 1 startovné neplatí 

Zbraně: přidělená sl. pistole CZ 75 Compact, 2 x zásobník (u kategorie 2  vlastní pistole 

služebního tipu, ne revolver + náboje) 

Výstroj:   služební stejnokroj, pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv 

Organizační výbor: 

Ředitel soutěže:  plk. Mgr. Libor Nižník 

Hlavní rozhodčí: por. Bc. Daniel Medek 

Správce střelnice: Vladimír Vávra 

PHK:   por. Bc. Ladislav Švitorka 

Úsekový rozhodčí: mjr. Mgr. Miloš Veselý                                                                                         



Časový harmonogram:  09:00 hodin  příjezd závodníků a prezentace 

    09:30 hodin  zahájení a nástup první směny 

    12:00 – 13:00 hodin předpokládané vyhlášení a ukončení 

 

Občerstvení:     Zajištěno  na střelnici  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.  V případě rovnosti bodů jednotlivců na 

medailových pozicích bude proveden rozstřel pětirannou položkou. V případě rovnosti bodů družstev 

rozhodne nejlepší výsledek jednotlivce z družstva, v případě že nelze pořadí družstva rozhodnout, 

družstva se stejným počtem bodů medailových umístění zvolí jednoho závodníka, který za družstvo 

provede uvedený rozstřel. 

Přihlášky:   telefonicky nebo osobně u Daniela Medka  tel. 607591160, daniel.medek@pcr.cz nebo 

ssksemily@seznam.cz    případně u Lenky Hajské 

 

          plk. Mgr. Libor Nižník 

                 ředitel soutěže  
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