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Polabský pohár 12. června 2021 
 
 
 

Pořadatel  
SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032 

SSK Brandýs nad Labem č. 0348 
 

za přispění 
města Poděbrad 

Crystalu Bohemia, a.s. 
Poděbradky, a. s. 
pivovaru Svijany 

a dalších přátel sportovní střelby  
 

v disciplínách LM 60, SM 60 
 
 
 



   

                                  
 
 
                                                    

 
Místo a datum:              střelnice SSK Bohemia Poděbrady „V Zátiší“ 
                                         LM a SM 60 dne 12. června 2021 
Ředitel soutěže:              Jaroslav Doležal 
Hlavní rozhodčí:            Miroslav Tvaroha 
PHK:                               Daniel Vondráček 
Tajemnice soutěže:        Daniela Kožuriková 
Technické zabezpečení: Daniela Kožuriková, Zdeněk Čadek, Daniel Vondráček a další  
 
Zdravotní zabezpečení:  nemocnice Nymburk, RZS Nymburk  
 
Přihlášky:                     na e-mail tajemnice soutěže daniela.kozurikova@centrum.cz, dotazy 
na tel. 728 867 768 
                                       LM 60–80 osob 
Kategorie:                     1) LM – muži, junioři 
                                       2) SM – ženy, juniorky 
                                       3) SM – dorostenci, dorostenky 
 
Startovné:                     pro všechny kategorie – 120 Kč za disciplínu splatných při 
prezentaci 
 
Časový rozvrh:             LM a SM 60 dne 12. června 2021 
                                       7.30 zahájení prezentace 
                                       8.15 slavnostní zahájení 
                                       8.30 nástup první směny 
                                       další směna 15 minut po skončení předcházející směny                     
                    



Startovní listina bude průběžně vyvěšována na sskbohemiapodebrady.cz 
 

                                       vyhlášení výsledků do 40 minut po skončení poslední směny 
Ceny:                             V každé kategorii minimálně čtyři věcné ceny při účasti alespoň 8    
                                        startujících. Při menší účasti budou kategorie sloučeny. 
 
Technická ustanovení: Střílí se na posuvná terčová zařízení po 5 ranách do soutěžního terče. 
Střelnice je vybavena podložkami pod střelce a stativy na dalekohled. Občerstvení v omezené 
míře na střelnici. Pořadatel soutěže je v odpovědnosti za škodu pojištěn hromadnou pojistkou 
ČSS u družstevní pojišťovny ČESKÁ KOOPERATIVA a.s., č. poj.80-599004298-7. Závodník 
při prezentaci předloží platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a platný členský průkaz ČSS či 
jiné organizace. Závodníci jsou povinni účastnit se vyhlášení výsledků. Závod bude probíhat 
v souladu s aktuálně platnými vládními ustanoveními. 
 
Hodnocení a protesty: Hodnocení na celé body, při shodném nástřelu rozhodují centrové 
desítky, následně položky. Protesty se vkladem 500,- Kč do rukou HR do 10 minut od vyvěšení 
průběžných výsledků. 
 
Podmínky startu v závodu: Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním a využitím 
svých osobních údajů pro účely organizace a realizace pouze tohoto závodu včetně evidence 
výsledků závodu, fotografií, videí a jejich publikací na webových stránkách a sociálních sítích. 
Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, 
vyhledávání v nich a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů a evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Případná změna těchto propozic vyhrazena pořadateli. Účastníci jsou povinni seznámit se s obsahem těchto propozic. 
 
   
 
Ředitel soutěže:                                                                  Hlavní rozhodčí: 
Jaroslav Doležal                                                                Miroslav Tvaroha 
 


