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POŘÁDÁ I. ROČNÍK – OTEVŘENÝ STŘELECKÝ ZÁVOD  

O PUTOVNÍ POHÁR ZJJ V SOBOTU 15. 6. 2019 

 
 

v disciplíně 2 x 25 Americký trap, který se koná na střelnici v Unhošti. Startovné při přihlášení do 31. 5. 2019 – 400,-

Kč po tomto termínu a v den konání závodu do jeho zahájení 500,-Kč. Po zahájení závodu nebude možné další 

přihlášky přijímat. Přihlášky do závodu je možné podávat na střelnici v Unhošti, telefonicky na mob.: 776543001 nebo 

e-mailem: radek@zbranejirkovsky.cz 

PROPOZICE 
1) Zápis – 8:00 hod 

a) Jednotlivci 

b) Tříčlenná družstva 

2) Zahájení závodu – 9:00 hod 

3) Vyhlášení vítězů a předání cen po ukončení závodu 

CENY 
Jednotlivci: 1. až 10. místo (cena + diplom) - vítěz obdrží putovní pohár ZJJ 

Družstva: 1. až 5. místo (cena + diplom) 

Podmínky účasti: 
Zbraň s platným PZ a ZP, velikost broku max. 2,4 mm. Závod se řídí platným řádem střelnice.  

V případě rovnosti bodů rozhoduje o první místo rozstřel. 

Platba startovného při podání přihlášky. 

Vedoucí střelby: Josef Sochr 

Hlavní rozhodčí: Pavel Jirkovský, pomocný rozhodčí: Michal Driml 

Ředitel závodu:  Radek Jirkovský 

Prodej nábojů na místě zajištěn. 

Závod se koná za každého počasí. 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny v programu. 

 

Otevřené tréninky v disciplíně Americký trap na nové vrhačce značky Laporte a tréninky v disciplíně Skeet – Lovecké 

kolo, pořádáme každý čtvrtek od 14:00 na střelnici Unhošť. Zároveň je možné po předchozí domluvě, absolvovat 

trénink za přítomnosti střeleckého instruktora. Kontakt: Radek Jirkovský mob.: 776 543 001. 

 

Občerstvení zajišťuje společnost PROMEAT s.r.o. http://www.promeat.cz/ 
občerstvení není zahrnuto v ceně startovného  
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