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v disciplíně 
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(UT200) 
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Český pohár -  Sellier & Bellot cup 
 

V sobotu se výsledky za 4x25 terčů vyhodnocují jako II. kolo Českého poháru -  Sellier & 

Bellot cup v těchto kategoriích (pouze pro členy ASAT): 

 

Junior:  nar. 1.1.1998 – 31.12.2004 

Ženy:   nar. 1.1.1998 

Senior:  nar. 1.1.1953 – 31.12.1962 

Veterán:  nar. 1.1.1946 – 31.12.1952 

Master:  nar. 31.12.1945 

Open:  všichni dohromady 

 

Výsledky kategorie se vyhodnocují při počtu minimálně 

3  účastníků dané kategorie 

 

ZOLI CHALLENGE 2018 
 
Celý závod (sobota + neděle) se vyhodnocuje po odstřílení 8x25 terčů jako ZOLI 

CHALLENGE 2018 v kategoriích A, B a C dle výkonnosti.  

 

Rozdělení do jednotlivých kategorií se provede v sobotu po odstřílení 4x25 terčů tak, že se 

vylosují 3 položky, dle kterých se dle dosažených výsledků rozdělí startovní pole na 3  

skupiny A, B a C.  

V případě shodnosti nástřelu na dělící hranici kategorií se provede zařazení střelce do 

příslušné kategorie tak, že liché startovní číslo bude zařazeno do vyšší kategorie, sudé pak do 

nižší kategorie: 

 

V každé kategorii se provede vyhodnocení prvních 6ti střelců, jež obdrží poháry a věcné ceny. 

Dále pak budou věcnými cenami odměněni střelci v každé kategorii na 7. Až 15. místě. 

 

V případě shodnosti nástřelu se určuje pořadí systémem „Count Back“, tzn. porovnávají se 

položky od poslední směrem k první položce, vítězí položka s větším výsledkem.  

V případě shodnosti položek se stejným způsobem porovnávají položky (tzn. odzadu), 

prohrává střelec s dříve nalezenou chybou. 

 

 

Hlavní cena – broková kozlice ZOLI COLUMBUS GOLD TRAP 

 
O hlavní cenu proběhne transparentní veřejné losování ze všech přítomných střelců, kteří 

absolvovali celý závod ZOLI CHALLENGE 2018 (tzn. z těch, co odstříleli všech 200 terčů). 

Pokud někdo odstřílí jen sobotní část, případně jen část z neděle, nemůže se slosování o 

hlavní cenu zúčastnit.  

 



Slosování se provede veřejně za účasti střelců v neděli po vyhlášení vítězů ZOLI 

CHALLENGE 2018. Každý střelec při registraci na závod obdrží slosovatelný žeton se 

stejným číslem, jaké je jeho startovní číslo. Převzetí žetonu střelec potvrdí svým podpisem. 

   

Tento žeton si před veřejným losováním každý střelec vhodí do prázdné nádoby, ze které 

bude provedeno losování. Že je nádoba prázdná bude demonstrováno všem přítomným 

střelcům. 

 

Pokud střelec do losovací nádoby žeton nevhodí, případně jej ztratí, ztrácí právo účastnit se 

slosování o hlavní cenu. Vzhledem k tomu, že každý žeton je originál a existuje pouze 

v jednom exempláři, nelze také za ztracený žeton vydat náhradní. Losování tedy proběhne 

pouze z přítomných střelců jež vhodí svůj žeton do losovací nádoby!!! 

 

Po vhození všech žetonů se přistoupí k losování osoby, která pak provede vylosování hlavní 

ceny. Vylosování této osoby provede třetí v pořadí ve skupině B.  

Tento vylosovaný žeton určující osobu, která bude losovat hlavní cenu, se pod jejím 

dohledem vrátí zpět do losovací nádoby a dojde k promíchání žetonů.  

 

Losování hlavní ceny pak provede vylosovaná osoba. Pokud se výherce hlavní ceny nepřihlásí 

ani na třetí výzvu (např. pro nepřítomnost v okamžiku losování apod.), bude toto losování 

prohlášeno za neplatné a stejným způsobem bude provedeno losování jiného výherce. 

Losování končí okamžikem, kdy se vylosovaný střelec osobně přihlásí a bude ověřena jeho 

totožnost dle seznamu střelců.  

 

S ohledem na legislativu se pak výherce dohodne na fyzickém převzetí zbraně se zástupcem 

firmy LESKO Kostelecký s.r.o. 

 

Proti průběhu losování ani jeho výsledku nelze vznést jakýkoli protest. Případné změny či 

doplnění jsou zcela v kompetenci jury a schválením těchto změn nadpoloviční většinou tyto 

vstupují v platnost. 
 

 

Organizační záležitosti 
 
O r g a n i z a č n í    v ý b o r : 

Vedoucí soutěže :   Oldřich Vaňhara 

Hlavní rozhodčí :   Antonín Bulík st. 

Ekonom :    Radek Kozák 

Technické zabezpečení :  správa střelnice Brno-Soběšice 

Rozhodčí:    z řad střelců 

Kontakt na pořadatele:           www.asat.cz 

 

 

J U R Y :                               Robert Šimák 

                                               Václav Samek 

                                               Stanislav Dohnal 

 

 

http://www.asat.cz/


Podmínky účasti  

 

1) Členové ASAT, uhrazené čl. příspěvky, včasná přihláška na soutěž, limitující je 

kapacita střelnice 90 střelců. Přihlášení přes www.asat.cz – kalendář akcí (případně 

SMS na tel. čísle 731 195 697 Robert Šimák). 

2) Ostatní účastníci pouze v případě nenaplnění kapacity střelnice, vlastní úrazové 

pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škodu, za kterou pořadatel akce 

neodpovídá. 

 

Všichni soutěžící musí mít platné doklady opravňující držení a užívání zbraně Přihlášením 

k závodu účastník souhlasí s povinností podrobit se zkoušce na alkohol a psychotropní látky 

kdykoliv v průběhu oficiálního tréninku a závodu, bude-li k tomu vyzván. U nezletilých osob 

a osob nevlastnících ZP je nezbytný doprovod osobou starší 18 ti let dle Zákona o zbraních 

119/2002 Sb. V platném znění. 

 

Závodu a losování hlavní ceny se může zúčastnit organizační výbor včetně rozhodčích. 

 

Místo konání :    střelnice Brno Soběšice 

 

Disciplína :     Univerzální trap   8 x 25 terčů 

                                  

Startovné :     2.000,-Kč, splatné v pátek 25.5.2018 při registraci.  

Členové ASAT přihlášení na www.asat.cz do 25.5.2018 

sleva na startovném 200,-Kč. 
 

Povinnosti střelců :                         Povinné použití ochrany sluchu a zraku dle     

                                                          Střeleckého řádu Fitasc a pravidel disciplíny 

Doklady :                                          Všichni účastníci platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 

Zbraně :                                            Vlastní odpovídající pravidlům disciplíny 

Střelivo :                                           Dle pravidel disciplíny max. průměr broků do 2,5 mm, 

                                                           max. gramáž brokové náplně 28 g. 

 

Časový rozvrh :                              Oficiální trénink: 25.května 2018  11.00hod – 18.00hod 

Závod: 26.-27.května 2018 dle rozpisu, který bude 

zveřejněn na stránkách www.asat.cz a Facebooku ASAT, 

případně vedoucího soutěže a členů jury  

                                                          

 Vyhlášení výsledků do 30 minut po posledním výstřelu. 

 

Způsob soutěžení a hodnocení:  Střílí se podle platného Střeleckého řádu Fitasc                                      

a těchto propozic.                                                           

                                                           

Protesty :                                          Dle Střeleckého řádu do rukou hlavního rozhodčího se  

                                                         vkladem  500,-- Kč do 15 minut po vyhlášení výsledků 

 

Občerstvení :                                   V obvyklém rozsahu na střelnici 

 

Parkování :                                      Zajištěno na střelnici 

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN. 

http://www.asat.cz/
http://www.asat.cz/
http://www.asat.cz/

