
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Vlašim 

a 

ČSS, z.s. -sportovně střelecký klub Bzová 

pořádají 

Zimní ligu v LP na asfaltové terče speciál 2019/2020 

 

 5 závodů:   I.kolo  - Vlašim 30.11.2019 3x20      

    II.kolo - Bzová    11.01.2020  3x20 

     III.kolo - Vlašim   01.02.2020 3x20 

        IV.kolo - Bzová   22.02.2020 3x20           

     V.kolo - Vlašim  14.03.2020 4x20 finále 

 

Kategorie soutěže: soutěž jednotlivců 3x20 terčů 

Startovné:   základní kolo 700,-Kč, finále 900,-Kč 

Časový rozvrh: zahájení vždy v 9:00 hodin 

Hl. rozhodčí a JURY: Jmenuje pořadatel na každé kolo 

Kontakt:  Jiří Prokop - tel.  +420 737 201 238 

   Lubomír Mrázek - tel. +420 603 226 268 

Z důvodu omezených kapacit střelnic je nutné se na závod přihlásit/odhlásit formou 
SMS na výše uvedená telefonní čísla. Přihlášení střelci, kteří se závodu nezúčastní a 
neodhlásí se, budou na další závod zařazení na čekací listinu. V případě že bude 
naplněna kapacita střelnice, nebudou tito střelci a střelci nepřihlášení zařazeni do 
závodu. Kapacita závodu je 42 střelců. 

Pravidla:    Střílí se dle platného střeleckého řádu ASAT  a  těchto propozic 

a) Rozstřel v jednotlivých kolech pouze o první místo 
b) Při rovnosti bodů rozhoduje: 

a. lepší poslední položka 

b. pozdější chyba v poslední položce 

c. los 

Odměny: Jednotlivá kola:  

 První tři závodníci obdrží medaili a věcnou cenu. 

                                     Finále: 

Závodníci, kteří ze zúčastní dvou základních kol a finále budou zařazeni do 
slosování o hodnotné ceny od sponzorů.  

http://www.sskvlasim.cz


Hlavní cenu - brokovou kozlici Caesar Guerini Temper Sporting v hodnotě 
61 600,-CZK získá poslední tažený závodník. Závodníci cenu získají pouze 
pokud budou přítomní losování. 

Cenový fond v hodnotě min 100 000,-CZK ( 5.000ks nábojů 12GA Trap od 
Sellier  & Bellot, a.s.) 

Pojištění: U nečlenů ČMMJ a ČSS je nutné mít vlastní pojištění. 

Občerstvení: Zajištěno na obou střelnicích 

Parkování:  V areálu střelnic. 

GPS souř. střelnic: Vlašim  49°41‘10.39“N, 14°54‘35.97“E, (49,686220099, 14.909991331) 

 Bzová  49°33‘35.32“N, 14°50‘26,49“E, (49.559811794, 14.840692286) 

   Doprovodný program v roce 2020: předváděcí akce firmy TOPCUNS -brokovnice Caesar Guerini  a 
sportovní pistole nové generace Alien 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN V SOULADU SE STŘELECKÝM ŘÁDEM , ASAT  

A PRAVIDLY SPORTOVNÍ STŘELBY !!! 

Generální sponzor 

 

 

 

 

 

Hlavní sponzor                                

 

  

Sponzoři:  

 

http://www.top-guns.eu/
http://www.fjallraven-shop.cz
http://www.top-guns.eu/
http://www.csob.cz
http://www.sellier-bellot.cz
http://www.brokova-strelba.cz
http://www.csob.cz

