
Uvedená soutěž se koná na počest vynikajícího mladého střelce, 

Jaroslava MOTÁKA, který velice mlád, ve věku 21 let, odešel z našich 

řad po dlouhé a těžké nemoci. S touto nemocí však bojoval do poslední 

chvíle tak, jak byl zvyklý bojovat i na sportovním poli, protože 

sportovní střelba byla jeho životem. Z tohoto důvodu Vás na Memoriál 

Járy Motáka co nejsrdečněji zvou jeho rodiče, kteří tímto způsobem 

chtějí uctít
 

světlou památku svého syna a také vzpomenout na dobrého 

člověka, který odešel na dlouhou cestu, ze které však již není návratu. 

Ale v našich srdcích žije stále. 

Járo, nikdy nezapomeneme!!! 

Jiří a Jaroslava Motákovi 

rodiče 

Dukla Plzeň 

ASO sportovní střelby 

 

Čest jeho památce ! 

aktualizace: 10.10.2016 

Velká cena DUKLY 

Memoriál Járy MOTÁKA 

Plzeň 

5. listopadu 2016



P R O P O Z I C E 
VC Dukly Plzeň - Memoriál Járy Motáka 

XVI. ročník 

 

Druh soutěže: střelecká soutěž jednotlivců zařazená v kalendáři ČSS 

Jedná se o sledovanou soutěž pro potřeby reprezentace ČR. 

Pořadatel:  rodina Motákova, SSK Dukla Plzeň č. 0370 ,  

Datum konání:  sobota 5. listopadu 2016 

  

Místo konání:  hala 10m střelnice Dukly Plzeň 

Disciplíny:  vzduchová puška 60 ran, 40 ran 

Kategorie: 1. Muži + junioři (hodnocení zásahů na desetiny) 

  2. Ženy + juniorky (hodnocení zásahů na desetiny) 

  3. Dorost (hodnocení zásahů na desetiny) 

Organizační výbor: 

Ředitel soutěže:  Jaromír Bureš 
Hlavní rozhodčí:  Josef Grim – A 0104 
Ostatní rozhodčí:  jmenuje pořadatel 
Hospodář:  Ing. Petr Černoch 

Tech. zabezpečení:  František Poláček, Milan Mach 

Zdrav. zabezpečení:  lékárnička na střelnici, odvoz do nemocnice v Plzni 

Startovné: 200,- Kč za start v jedné disciplíně 

Podmínky účasti: členové ČSS s platným průkazem 

Tech. podmínky: střílí se dle platných PSS, v puškových disciplínách po 

jedné ráně, vyhodnocování výsledků na hodnotícím zařízení Rica, finále 
se bude konat na finálové hale střelnice BT10m 

Přejímka zbraní: namátkově na palebné čáře 

Protesty: dle PSS do 10 minut po zveřejnění výsledků, písemně se vkladem 

500,- Kč do rukou hlavního rozhodčího 

Hodnocení: závodníci na minimálně prvních pěti místech po finále v každé 

kategorii budou oceněni, vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží navíc 
putovní pohár do jednoročního držení. Prosíme o dodání putovních 
pohárů od předchozích vítězů pořadateli.  

Výsledky: průběžné pořadí bude zobrazeno ve vestibulu haly, výsledkové 

listiny dle disciplín a kategorií budou vyvěšeny na hlavní nástěnce, ke 
stažení v elektronické podobě pak na stránkách www.duklaplzen.cz. 

Ubytování: pořadatel nezajištuje.  

Stravování: zajištěno od 11:00 hod. v restauraci ‚Na střelnici‘. 

 

 

Kontakty:  ČSS, z.s. – SSK Dukla Plzeň, IČ: 45335877, Levandulová 

632/35, 312 00 Plzeň, Ing. Černoch Petr, mob.: 603 381 533, 
e-mail: petrcernoch@email.cz 

Časový rozvrh: soutěž je jednodenní střeleckou soutěží s finále pro 

všechny kategorie (včetně dorostenců), pro nízký počet účastníků 

posledních ročníků dochází ke sloučení termínu s pistolovou VC 

Dukly. 

5.11.2016 08.00 – 14.30 prezentace závodníků 

09.00 – 10.30 I. směna VzPu 60, 40 ran (nástup 8.30) – 

pouze 25 stanovišť (25 stanovišť jsou pro pistolové střelce) 

 11.00 – 12.30 II. směna určena pro pistolové střelce 

 13.00 – 14.30 III. směna VzPu 60, 40 ran (nástup 12.30) 

 hodnocení zásahů na desetiny bodu, sledovaná soutěž st. trenérem 

 15.00 – 16.00 IV. směna VzPu 40 Dorost (nástup 14.30) 

  

 15.00 – finále VzPu, kat. Ženy, juniorky (nástup 14:30) 

 15.45 – finále VzPu, kat. Muži, junioři (nástup 15:15)  

 16.30 – finále VzPu, kat. Dorost (nástup 16:00) 

vyhlášení výsledků po jednotlivých finálových 

soutěžích, předání cen, putovních pohárů, focení 

vyhlášených 

Při případném velkém zájmu přihlášených střelců (nad 75 střelců) se 
soutěž rozšíří o IV. směnu pro kategorii Dorost.  

Přihlášky: 

Pořadatel počítá s účastí maximálně 125 závodníků v soutěžní den, proto 
žádá zájemce o zaslání přihlášky na tuto soutěž včas. 25 stanovišť první 
směny jsou určeny pro dorostence SSK Dukly Plzeň a střelce z Plzně, pro 

sledovanou soutěž je 50 stanovišť třetí směny a dalších 50 stanovišť 
čtvrté směny pro dorostence ostatních SSK. Řádně vyplněnou přihlášku 
s požadovanými údaji (jméno, příjmení, klub, číslo klubu, osobní číslo, 
rok narození, zařazení do kategorie) zašlete laskavě nejpozději do čtvrtka 

3. listopadu 2016 na adresu petrcernoch@email.cz , tel.: 

603 381 533. Pozdě přihlášení, či nepřihlášení závodníci nemusí být 
připuštěni do závodu. Přihlášeným závodníkům, kteří se nedostaví k 
prezenci nejpozději v čase nástupu jejich směny, budou jejich 

rezervovaná místa nabídnuta dalším zájemcům. Směna začíná nástupem 
na stanoviště 15 minut před nástřelem. Nástřel je oddělený, 15 minut 
před startovním časem. Děkuji za pochopení a přeji mnoho úspěchů. 

Pojištění: Pořádající SSK je pojištěn v odpovědnosti za škodu pojistkou ČOV 

u Kooperativa č.7720720473 a všichni členové ČSS úrazovou pojistkou u 
VZP  č.1310000010. 

Závěrečné ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu 

propozic, která bude oznámena nejpozději před zahájením závodu. 

www.duklaplzen.cz 
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