
P R O P O Z I C E 
 

„Pohár osvobození města Ostravy“ 
 

Soutěž:  jednotlivců zařazená do kalendáře ČSS 
Pořadatel:             SSK Olymp Ostrava (0079), RSCM Ostrava 
                                       
Datum konání: sobota 15. 5. 2021 
 
Místo konání:  střelnice SSK Poruba – Skalka, Vřesinská 211 
 
Disciplíny:  SM/LM60, SM/LM3x20 
                 
Kategorie:  muži+junioři, ženy+juniorky, dorostenky, dorostenci 
                                     
Ředitel soutěže: Mgr. Hrtánek Petr, předseda SSK Olymp Ostrava 
Hospodář soutěže: Drha Martin 
HR:   Tomeček Květoslav, rozhodčí 1. třídy 
PHK:   Kotlář Pavel, rozhodčí 1.třídy 
Sbor rozhodčích: nominuje pořadatel  
RS   Prusek Milan, Drha Martin    
Prezence:  7:00 – 10:00   
Program:  08:00 1. směna 60 L 
               09:45   2.směna 60 L 
               11:00   3.směna 60 L 
               12:30   1. směna 3x20 
    13:45   2.směna 3x20  
     
Tech. zabezpečení: zajišťuje Drha Martin, Šindler Jiří, Kaps Jiří 
 
Startovné:  150 Kč za disciplínu splatné při prezenci  
 
Odměny:  první tři závodníci v každé kategorii obdrží e-mailem 
                       voucher na odměnu finanční, případně ve střelivu 
                                      

Hodnocení:  dle PSS 
Protesty:  do 10 minut po zveřejnění výsledkové listiny 
   písemně s vkladem 500 kč k rukám HR 
 
Vybavení střelnice: střílí se na střelnici s 20 stavy s posuvem 

  po 5 ranách do terče 
                                      
Podmínky účasti: závazné přihlášky do 10. 5. 2021 
                                      info@olympostrava.cz 
                                      (jméno střelce, klub, disciplína, příp. požadavek na  
                                       zařazení do směny) 
   členové ČSS a AVZO s platnými doklady. 
    
Vyhlášení výsledků: se nekoná, výsledkové listiny budou zveřejněny na  
                                      www.olympostrava.cz  
                                      Neoficiální průběžné výsledky pouze na nástěnce 
 
Tech. ustanovení: závodnicí startují na vlastní náklady nebo na 
   náklady vysílající organizace. Pojištění v 
   odpovědnosti organizace za škodu pojistkou ČSS 
                                       u VZP   
Zdrav. zabezpečení: FN Ostrava-Poruba 

 
Občerstvení:  dle usnesení vlády se neposkytuje 
 
   

                       Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny propozic! 
 
  
 V Ostravě 10. 5. 2021 

  

                                      Mgr. Hrtánek Petr, v. r. 
                                              ředitel soutěže 

 
 

SRDEČNĚ ZVEME K ÚČASTI! 

mailto:info@olympostrava.cz
http://www.olympostrava.cz/


 
 
Popis cesty: Tramvají číslo 5 ze smyčky, vystoupit zastávka Koupaliště, pak 

pěšky. 
 
 Autem: sjezd z ul. Rudné na ul. 17. listopadu ve směru Poruba, 

odbočit na ul. Vřesinskou a za mostem odbočit vlevo, druhá 
odbočka vpravo, kolem lesa pokračovat na střelnici.   

 Navigace GPS:   
                            49°49'7.190"N, 18°8'24.147"E 
                           mapy.seznam.cz  nebo Google Maps 
 

 
 

DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE! 
     

1) Při nasazování do směn se budeme snažit zohlednit vaše požadavky, 
dojezdovou vzdálenost apod., ale nelze samozřejmě vyhovět úplně všem! 
 
2) Prezence bude probíhat před vstupem do střelnice. 
 
3) Závodníci a nezbytný dozor použijí před vstupem na střelnici dezinfekci a 
budou mít roušky. Pod dobu střelby není rouška pro sportovce povinná. Po 
ukončení směny střelci uklidí své stanoviště a neprodleně opustí střelnici. 
Vyhlášení výsledků se neprovádí. 
 
4) Podmínkou účasti je potvrzení o negativním výsledku antigenní testu ne 
starší 48 hodin. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Český střelecký svaz 
 
 

Sportovně střelecký klub Olymp Ostrava č.0079 
 
 
 
 

    „„PPoohháárr  oossvvoobboozzeenníí  mměěssttaa  OOssttrraavvyy““  
 

 

 

                        
 

 

 

                 LM/SM60 – LM/SM3x20 
 
                       

     15. 5. 2021 
            

     Poruba – Skalka  

http://www.mapy.cz/#!t=s&x=18.154089&y=49.820010&z=13&d=user_18.140041%2C49.818664%2COstrava-Poruba%2C%20Ostrava%2C%20okres%20Ostrava-m%C4%9Bsto~St%C5%99elnice%20Poruba%2C%20Skalka_1
https://goo.gl/maps/5sfMaNXV1VL2

