
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ  JEDNOTA, z.s. 
 OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK NÁCHOD 

 
střelecká komise 

p o ř á d á 
Okresní přebor K4M 

                     

 Sobota 30 .března 2019 střelnice Olivětín u Broumova 
                        
Časový program:  8,00 – 8,30 hod.               prezentace 
                              8,30 hod.                          zahájení závodu 
 
Popis disciplin:      
 Položky – malý standard        
. Střílí se malorážkou 1 x 10 ran na terč lišky, vzdálenost 50 m, optická mířidla, 

z polohy vleže. Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut). 

. Střílí se malorážkou na terč redukovaného srnce s oporou pevné tyče a optikou na 
vzdálenost 50 m, 1 x 10 ran. Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut). 

. Střílí se malorážkou na terč redukovaného kamzíka s oporou volné tyče a optikou na 
vzdálenost 50 m, 1 x 10 ran. Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut). 

. Střílí se malorážkou na terč redukovaného kňoura bez opory, s optickými mířidly, na 
vzdálenost 50 m, 1 x 10 ran. Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut). 

. Jednotlivé položky jsou desetiranné na každý terč, střílí se na mezinárodní terče. 

. Pozorovací dalekohled také bez omezení. 
 
Vklady:         startovné:                              200,- Kč 
 
Vyhodnocení soutěže:        l. - 3. místo         -   pohár + diplom, věcná cena dle výběru      
                                                 ostatní           -   věcná cena dle výběru  

                                             
Organizační výbor: 
       Ředitel závodu:             Plšek Jiří 
      Hlavní rozhodčí:           Ing. Palhoun Josef 
      Ekonomka:                   Jirásková Jitka, Ptáčková Irena 
     Technická služba:         členové střelecké komise OMS Náchod 
     Lékařská služba:           zajištěna na střelnici 
 
Společná ustanovení:  -   Na závodu se střílí podle platných norem  střeleckého řádu 
                                        ČMMJ. 
                                     -  Před zahájením závodu  je každý účastník povinen přihlásit se u   
                                        pokladníka a předložit platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a  

                                       doklad o pojištění 
                                    -  Soutěžícím je přístup k terčům zakázán. 
                                    -  Parkování vozidel a občerstvení zajištěno. 
Protest:                       - Střelec jen za svoji osobu nejpozději do 15 minut od vyhlášení 

výsledků s vkladem 300,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad  
propadá. Rozhoduje jury a rozhodnutí je konečné.    

 
VŠICHNI JSOU  SRDEČNĚ ZVÁNI                                                                      

                 

                                                                                      Plšek Jiří 


