
Český střelecký svaz, z.s. 
 

   ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení 
Brno 

P R O P O Z I C EP R O P O Z I C E
 

           

 BRNĚNSKÝ POHÁRBRNĚNSKÝ POHÁR 
OPEN

    v olympijských brokových disciplínách
      SKEET, TRAP 

 8.10. – 10.10. 20218.10. – 10.10. 2021 
     
Broková střelnice Brno – Královo Pole 

NAŠI ČINNOST A PROVOZ FINANČNĚ PODPORUJE 
STATUTÁRNÍHO MĚSTO BRNO



Rozsah soutěže:
Kategorie  A  muži (rok nar. 00 a st.)      125 terčů + finále
Kategorie  B  junioři (rok nar. 01, 2002)    125 terčů + (finále dle počtu účastníků)
Kategorie  C  dorostenci (rok nar. 2003 a ml.)    125 terčů + finále
Kategorie  Ž  ženy (rok nar. 00 a st.)    125 terčů + (finále dle počtu účastnic)
Kategorie J-ky, D-ky  juniorky, dorostenky (01 a ml.) 125 terčů + (finále dle počtu účastnic)
Kategorie H  handikep, paratrap 125 terčů + finále

Startovné soutěže: Kategorie  A,Ž,                   1.500,- Kč
Kategorie B,C, J-ky, D-ky, H 1.200,- Kč

Tréninková  položka: Trap, Skeet  25 terčů                            125,- Kč         

Organizační pokyny:
* Střelci se přihlašují na soutěž přímo organizátorovi, nejpozději v den tréninku tj. pátek 8.10.2021 
do 17.00 hod..
* 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
* Zbraně a střelivo vlastní. Broková náplň nesmí přesahovat 24,0 g ( tolerance + 0,5 g) -max. 
hmotnost vč.tolerance 24,5 g. Velikost broků nesmí přesáhnout průměr 2,6 mm.
* Losování startovních čísel střelců provede hlavní rozhodčí jednotlivých kategorií při technické 
poradě v pátek 8.10.2021 v 17: 00 hod.
* Závod se koná za každého počasí.
* Sportovec mladší 18ti let, ale starší 10ti let, nebo který nemá zbrojní průkaz, může zbraň používat 
pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu.
* Jednotlivé kategorie se hodnotí samostatně. Každá disciplína a kategorie bude zakončena 
finálovou položkou, k určení pořadí prvních 6-ti střelců
 
Program závodu: 

Pátek (trénink):   8.10.2021   12,00 – 18,00 
Technická porada: 8.10.2021  17,00
Sobota zahájení 9.10.2021  09,00 – 18,00
Neděle zahájení           10.10.2021  09,00 – 18,00

Soutěží se podle pravidel ISSF. 

Terče: 
     Závod + Finále - terče zn. SAGITARIO - ISSF 
      
Protesty: 
     Písemný protest se musí, v souladu s pravidly ISSF, podat jury do 10 minut po skončení položky
ve které se dotyčná událost přihodila s poplatkem 500 Kč. Další viz pravidla ISSF čl. 9.17.4 až 
9.17.4.2. 
 

Zdravotní zabezpečení: 
     Záchranná služba Brno 
 



Ubytování: 
     Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. 
 

Parkování vozidel: 
     Parkování je zajištěno v areálu střelnice, na vymezeném parkovišti mimo zatravněné plochy. 
 

Občerstvení: 
     Občerstvení je zajištěno přímo na střelnici po celou dobu tréninku a závodu. 
 

Zbraně a střelivo: 
     Zbraně a střelivo vlastní. Broková náplň nesmí přesahovat 24,0 g ( tolerance + 0,5 g) - max. 
hmotnost vč. tolerance 24,5 g. Velikost broků nesmí přesáhnout průměr 2,6 mm. 
 

Losování: 
     Losování startovních čísel střelců provede počítač a hlavní rozhodčí zkontroluje jednotlivé 
kategorie při technické poradě v pátek 8.10.2021 v 17: 00 hod. 
 

Informace a kontaktní adresa:

ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení 

Kontaktní osoby:  Lubomír Janota - předseda 
tel.: + 420 603 802 582 
e-mail: 
janotashooting@seznam.cz 

 

Ing Josef Vágner – správce střelnice
tel.: +420 739 647 444  
e-mail: 
strelnice.sobesice@centrum.cz 

 
Organizační výbor si vyhrazuje právo změn v souladu s pravidly sportovní střelby. 
 

 
Lubomír JANOTA v. r. 

                  ředitel soutěže 


