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ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 
 
Název soutěže: Dámská jízda 
Ročník: II. 

 

 

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
 

Pořadatel a organizátor soutěže: Společnost českých střelců Louny 

 
Termín konání: 26.května 2018 
 
Místo konání: Louny Chlum 
 
Složení organizačního výboru: 

- Předseda organizačního výboru: ing. Dana Studničková 

- Místopředseda organizačního výboru: Luděk Dvořák, president SČS 

- Člen organizačního výboru: - Ladislav Charvát, tajemník SČS 
Složení soutěžního výboru: 

- Ředitel soutěže: Milan Kmen, vrchní rozhodčí SČS 

- Hlavní rozhodčí: Marek Lukeš, mistr rozhodčí SČS 

- Předseda hodnotící komise: Petr Přibyl, mistr rozhodčí SČS 
Ustanovení o delegování rozhodčích: 

- Řídící střelby: Milan Bosák 

- Asistent řídícího střelby: Milan Tábořík 

- Inspektor zbraní: Miloslav Jirásek 

- Správce střelnice: Vladimír Paur 

 

TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 
 

Podle jakých pravidel se soutěží: Soutěží se podle Všeobecných pravidel 

sportovní střelecké činnosti a Technických pravidel SČS Louny.  
 
Výčet soutěžních disciplín a specifikace jejich plnění: 
 

1) Mířená VPs,VRs 5+15, terč 135P,vzdálenost 25 m 

2) Akční střelba Rojnice , libovolný počet nábojů, 10 terčů PP, Tower a gong, 

15 až 25 m. 

3) Akční střelba Domino, libovolný počet nábojů, 10 terčů PP a Tower, 

vzdálenost 15 až 25 m. 
Herní systém: 

Soutěž jednotlivců  
 
 



 

Ustanovení o hodnocení dosažených výsledků: 

1)H=z 

2)H=z-t 

3)H=z-t 

Celkové hodnocení soutěže se stanoví součtem bodů ze všech tří disciplín. 

Při rovnosti bodů rozhoduje disciplína č.1. 
 

Informace o možnosti splnění limitů výkonnostních tříd: Výkonnostní 

třídy lze získat podle Všeobecných pravidel SČS Louny. 

 
Povolené zbraně a střelivo: Zbraně a střelivo v rozsahu podle Všeobecných 

pravidel sportovní střelecké činnosti SČS Louny. 

 

ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ 
 

Podmínky účasti: Soutěží výhradně ženy !!!, 

muži se mohou akce zúčastnit pouze mimo soutěž. 
 

Termín, forma, obsah a adresa zaslání přihlášek: přihlášky se nezasílají 

 

Podmínky presentace, nutné doklady a potvrzení: platný členský průkaz 

některé ze střeleckých organizací, nebo zbrojní průkaz 
 

Ustanovení o protestech: Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu 

s vkladem 200,- Kč. 
 

Ustanovení o zdravotním zabezpečení: zajištěno péčí SČS, pohotovostní 

vozidlo – poliklinika Louny 
 

Ustanovení finanční a hospodářská: všichni startují na vlastní náklady 

 
Ustanovení o výši příležitostného, nebo registračního příspěvku: 

Registrační poplatek ve výši 100,- Kč s výjimkou členek SČS Louny, 

muži kromě členů SČS Louny 100,- Kč. 
 

Ustanovení o pojištění: doporučuje se sjednání individuálního pojištění 
 

Ustanovení o stravování: stravování zajištěno Grand bufet SČS . 
 
Ustanovení o ústroji a vybavení účastníků: 

Účastníci soutěže jsou povinni používat ochranu sluchu a zraku. 

Ustanovení o zveřejňování výsledků: výsledky se zveřejňují průběžně. 

 



 

Ustanovení o ocenění soutěžících: všechny zúčastněné ženy obdrží věcné 

ceny věnované SČS Louny – výběr dle pořadí 

 
Ustanovení o podávání informací ( telefon, e-mail): tel.605380180 
 

Adresa organizačního výboru: 5.května 163, 440 01 Louny 

 

 

ORIENTAČNÍ  ČASOVÝ  PLÁN  SOUTĚŽE 
 
Základní časová osnova soutěže od příjezdu až  do ukončení soutěže: 

8.00   – 8.50     - příjezd účastníků soutěže, presentace 

9.00   – 9.15     - zahájení soutěže, rozprava účastníků soutěže 

9.20   – 00.00   - plnění soutěžních disciplín 

00.00 – 00.00   - vyhodnocení a ukončení soutěže 

 
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

 

1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny 

vydanými při rozpravě soutěže.  

2) Pořadatel soutěže má právo, v případě nepředvídatelných okolností, na 

úpravu propozic. 

3) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem 

střelnice a přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici.  

4) Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi 

způsobenou škodu či újmu. 

5) Různé: 

 

SCHVALOVACÍ  ČÁST 
 
Kdo a kdy propozice schválil: 

Schváleno výkonnou radou SČS  Louny dne 8.2.2018 . 
Podpis předsedy organizačního výboru a hlavního rozhodčího: 

Předseda organizačního výboru:                           Hlavní rozhodčí: 

Ing. Dana Studničková                              Marek Lukeš 
 
 
 

sledujte www.scsln.cz 


