
P R O P O Z I C E 

 

         Moravsko–slezská vzduchovková liga družstev 2021/2022  

                                            (pilotní ročník) 

 

Vícekolová soutěž družstev zařazená do kalendáře ČSS 

 

Záměrem je umožnit střelcům moravských a slezských klubů vzájemné pravidelné poměřování 

tak, aby jednotlivá kola poskytla regulérní a oficiální výsledky, které bude možno použít pro 

mezinárodní ligy (European Shooting Cup 2021/22, Slovenská Pardini online liga 2021/22 

apod.) a zároveň také pro nominace do soutěží ČSS. 

 

Pořadatel: SSK Olymp Ostrava č-0079, RSCM Ostrava 

Disciplíny: VzPu40 a VzPu60 bez rozdílu pohlaví, po jednotlivém kole se výsledky jednotlivců 

zveřejňují ve VL (aby je bylo možno použít do mezinárodních lig), ale jednotlivá kola se 

nevyhlašují ani neoceňují. Do soutěže klubových družstev se ze VzPu60 bude započítávat jen 

prvních 40 ran (viz Pravidla, hodnocení níže). 

Ředitel soutěže: Mgr. Hrtánek Petr, předseda SSK Olymp Ostrava 

HR: Tomeček Květoslav A 0030 

PHK: Kotlář Pavel A 193 

RS: Špaček Lukáš, Šindler Jiří 

Tech. zabezpečení: Kůrka Jan, Drha Martin 

Místo konání: Ostrava-Vítkovice, vzduch. hala, ul. Moravská 2/964 (při odpovídajícím 

technickém zabezpečení – el. terče – je možné jednotlivá kola uspořádat i na jiných střelnicích) 

Datum konání: 5 kol, vždy první středa každého měsíce, listopad 2021 – březen 2022 

Harmonogram:  

1. kolo 3. 11. 2021 

2. kolo 1. 12. 2021 

3. kolo 5. 1. 2022 

4. kolo 2. 2. 2022 

5. kolo 2. 3. 2022 

 

Čas. program: první směna nástup 15:30, druhá směna nástup 17:30 

Prezence: vždy od 14:30 hodin 

Startovné: 100 Kč za osobu a kolo, splatné při prezenci 



Terče: střílí se na 12 stavech na elektronické terče SETA 

Účastníci: přednostně kluby Moravy a Slezska 

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 

 

Pravidla, hodnocení:  

• jednotlivá kola se nevyhlašují 

• střelec nemůže v průběhu ligy změnit klub 

• za klub v jednom kole musí startovat minimálně dva střelci 

• maximální počet startujících je omezen kapacitou střelnice (k dispozici 12 stavů, dvě 

směny) 

• počet střelců za klub nemusí být ve všech kolech stejný 

• v každém kole průměrný výsledek počítaný z výsledků všech střelců jednoho klubu 

účastnících se daného kola určí pořadí klubů a ligové body  

1. místo 5 bodů 

2. místo 4 body 

3. místo 3 body 

4. místo 2 body 

5. místo 1 bod, ostatní 0 bodů 

• při rovnosti průměrného výsledku v daném kole bude týmům přidělen shodně vyšší 

počet lig. bodů dle místa, o které se dělí (např. umístění na 2.-3. místě = oba kluby 4 lig. 

body)  

• po 5. kole bude tabulka klubů uzavřena a vyhlášeno konečné pořadí ligy podle 

dosažených lig. bodů (při rovnosti lig. bodů rozhoduje vyšší nastřílený průměr za celou 

soutěž)  

• jednotlivá kola se uskuteční jen v případě, že to budou umožňovat epidem. podmínky 

• aby mohla být liga vyhlášena, musejí proběhnout nejméně 3 kola 

• neúčast klubu na kole znamená za toto kolo 0 lig. bodů do tabulky 

• případné protesty dle pravidel sportovní střelby 

 

Odměny: 

1. místo: 4000 ks střeliva .22LR + pohár 

2. místo: 3000 ks střeliva .22LR 

3. místo: 2000 ks střeliva .22LR 

 

Přihlášky do ligy (na všech 5 kol): e-mailem na info@olympostrava.cz do 31. 10. 2021, uvést 

pouze název klubu a jména startujících střelců za klub. 

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNOU ZMĚNU PROPOZIC. 

mailto:info@olympostrava.cz

