
P R O P O Z I C E 
 

„Mikulášská cena 2021“ 
 

Soutěž:  jednotlivců zařazená do kalendáře ČSS 
Pořadatel:             SSK Olymp Ostrava č. 0079 a RSCM Ostrava 
                                       
Datum konání: 5. 12. 2021 (neděle) 
 
Místo konání:  střelnice MSK, Ostrava-Vítkovice, Moravská 964/2 
 
Disciplíny:  VzPu30 vleže, VzPu20 vleže s oporou              
Kategorie:  mladší žactvo (do 12 let), starší žactvo (do 14 let), 

začátečníci (20 ran s oporou) 
Ředitel soutěže: Hrtánek Petr, předseda SSK Olymp Ostrava 
Hospodář soutěže: Piňos Pavel 
HR:   Tomeček Květoslav, rozhodčí 1. třídy 
PHK:   Špaček Lukáš, rozhodčí 3. třídy 
Sbor rozhodčích: nominuje pořadatel  
RS   Drha Martin, Šindler Jiří 
Prezence:  7:45–9:15  
Program:  08:00 – nástup 1. směna 
   další směny dle přihlášek, vždy v celou hodinu 
   VzPu20 bude zařazena do posledních směn 
Tech. zabezpečení: Drha Martin 
 
Startovné:  100 Kč za disciplínu, splatné při prezenci  
 
Odměny:  vyhlašuje se prvních pět závodníků v každé kategorii, 

věcné ceny, první tři obdrží medaile 
                                      
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 se 7 stavy na el. terče SETA 
    
Podmínky účasti: závazné přihlášky do 30. 11. 2021 na 
                                       info@olympostrava.cz 
   členové ČSS a AVZO s platnými doklady 
    
Vyhlášení výsledků: proběhne dle aktuálně platných protipandemických 

opatření. Výsledky budou zveřejněny na 
www.olympostrava.cz 

                                       Průběžné výsledky na obrazovkách 
 
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:  neposkytuje se (automat na kávu ve vestibulu) 
 
Nutno dodržovat vládní nařízení a omezení platné v době konání závodů 
(bude upřesněno při zveřejnění startovky na www.olympostrava.cz)!!! 
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny propozic.  
 
  V Ostravě 16. 11. 2021 

  

                                      Petr Hrtánek, v. r. 
                                                     ředitel soutěže 

 
 
 
                                       SRDEČNĚ ZVEME K ÚČASTI! 
 
 
 

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


 
Popis cesty:  
   
 

 
 
 

GPS: 49.7975700N, 18.2673906E  
vzduchovková hala Ostrava-Vítkovice 

 
 
 
 
 

Český střelecký svaz 
 
 

Sportovně střelecký klub Olymp Ostrava č.0079 
 
 

    „„MMiikkuullááššsskkáá  cceennaa  22002211““  
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