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PROPOZICE 
 

 

ČSS, z.s.- sportovní střelecký klub DUKLA Hradec Králové r.č. 0058 

 
 

     POŘÁDÁ 

                                 pod záštitou primátora města Hradce Králové 

 
                       
                                                     
                                                       15. ROČNÍK 

 
 

        GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 
 

 
                               
                                       VE STŘELBĚ NA ASFALTOVÉ TERČE 
                                                v olympijských disciplínách 

                                         TRAP a SKEET 
 

 
 

                         
 
                                 GP Hradec Králové se uskuteční ve dnech  

                              

                                 10. 6. – 12. 6.  2016 
 
                                  na střelnici v Hradci Králové -  Malšovicích 
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 Organizační výbor: 
 
Ředitel soutěže:  Ing. Jan Ploc 
Tajemník soutěže:   Mgr. Radek Jančík 
Ekonom:  Květoslava Slezáková 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Vlastimil Zrůst - skeet 

                                      MVDr. Jan Rybář -  trap 
Technický delegát:   Radomír Zaoral 
Tech. zabezpečení:   Roman Vlk  
 
Zdravotní služba:  FN Hradec Králové 
 
 
Rozsah soutěže: 

 

(soutěž jednotlivců je zařazená do I. kategorie ve smyslu ŘSS ČSS) 

kategorie „A“  muži 
  trap, skeet:  125 terčů + semifinále a finále 
   
kategorie „Ž“ ženy (ženy, juniorky a dorostenky) 
 trap, skeet,     75 terčů + semifinále a finále 

 

kategorie „B“ junioři a dorost 
 trap, skeet,  125 terčů + semifinále a finále 
 

kategorie „V“ veteráni 
 trap, skeet,  125 terčů + semifinále a finále 
 
 
Startovné:         

Kategorie „A“ (muži)                                            1 000,- Kč 
Kategorie „B“ ( junioři a dorostenci)                    1 000,- Kč                                     
Kategorie „Ž“ (ženy, juniorky, dorostenky)    700,- Kč 
Kategorie „V“ (veteráni – 56 let a starší)             1 000,- Kč                    
 

Tréninková položka:  

trap, skeet (25 terčů)   100,- Kč 
 

Časový rozpis soutěže: 
 
Pátek 10. června 

12.00 – 17.00 - prezence kategorie „ A, B, Ž, V“ 
12.00 – 18.00 - tréninková střelba   „A, B, Ž, V“ 
            17.00 - technická porada, losování  „A, B, Ž,V“ 
 
 
Sobota 11. června 

9.00 - zahájení střelby na všech střelištích 
 - kategorie  „A, B, Ž„ V“ + semifinále a finále „Ž“ 
   
16.00 – 17.00 - vyhlášení výsledků  
                               - kategorie  „Ž“  
Neděle 12. června 

09.00 - pokračování střelby 
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 - kategorie  „A, B, V“  + semifinále a finále  „A,B,V“ 
 
15.00 – 16.00 - vyhlášení výsledků  
                               - kategorie „A, B, V“  
 
 
ZÁVOD  BUDE  PROBÍHAT  PODLE  PRAVIDEL  ISSF,  PRO BROKOVÉ  DISCIPLÍNY A  PODLE       

TĚCHTO  PROPOZIC 
 

 
Organizační pokyny: 
 

- Závod se koná za každého počasí. 
 

- Přípustný je start závodníka pouze v jedné disciplíně. Bude provedena kontrola zbrojních 
průkazů a průkazů zbraní správcem střelnice (dle zákona). Kdo nebude mít tyto doklady, 
nebude zaprezentován a jako závodník se závodu nemůže zúčastnit.  
 

- 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 
 

- Střelba bude prováděna na terče: 
 

 závod - terče zn. LAPORTE COMPETITION. 

 Finále - terče zn. LAPORTE FLASH .  

 

- Jednotlivé kategorie se hodnotí samostatně. Každá disciplína a kategorie bude zakončena 

semifinálovou a finálovou položkou, k určení pořadí prvních 6ti střelců 

 

- Písemný protest se musí, v souladu s pravidly ISSF, podat jury do 20 minut po skončení 

položky ve které se dotyčná událost přihodila s poplatkem 500 Kč. 

 

- Parkování vozidel je zajištěno v areálu střelnice na vymezených zpevněných plochách. 
Občerstvení je zajištěno na střelnici. 
 

- Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. 
 

- Zdravotnické zabezpečení zajišťuje FN Hradec Králové 
 

- Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn 

 
                                                                                       Ing. Jan Ploc v.r. – ředitel soutěže 

 

 

Kontaktní adresa organizačního výboru : 

ČSS z.s - SSK DUKLA Hradec Králové 
Heyrovského 1213, Hr. Králové, 500 01 
tel.: 973 253 790, fax: 973 253 793,  mobil:  +602142328, 
e-mil: jan.ploc@seznam.cz  - Ing. Jan Ploc 

mailto:jan.ploc@seznam.cz

