
 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA 

 

Okresní myslivecký spolek Šumperk 

 

PROPOZICE 

Okresního přeboru ve střelbě brokem na 

loveckém kole 
 

 

Termín konání: sobota 10. července 2021 

Místo konání:  střelnice Javorník 

Zahájení a losování: v 9 hod. (prezence od 8 hod.) 

 

Organizační výbor: ředitel soutěže -  Ing. Tomáš Lenhart    

                                    hlavní rozhodčí -  Jan Tomšů 

              technické zabezpečení -         Žilka Jiří  

                                    Zdravotnická služba -  Hanus Karel 

Střelecká disciplína: lovecké kolo 2 x 20 terčů dle platného střeleckého řádu ČMMJ 

Terče:   asfaltové jednobarevné oranžové 

 

Podmínky účasti:       střelec předloží           -    platný zbrojní průkaz 

-    průkaz zbraně 

-  pojištění - účastník přeboru se musí prokázat 

průkazem ČMMJ příslušného OMS. Členové jiného 

OMS nebo nečlenové ČMMJ se mohou zúčastnit mimo 

přebor. 

-  

Zbraně a střelivo musí odpovídat provoznímu řádu střelnice a platnému střeleckému řádu. 

 

Časový rozpis: soutěž se koná za každého počasí 

Tréning:  se nekoná 

Přihlášky:  podávají se před závodem na střelnici 

Startovné:             300 Kč  

Ceny:   první tři umístění střelci obdrží pohár a věcné ceny 

Hodnocení zásahů: dle platného střeleckého řádu 

za podání protestu je vklad 300 Kč, vratný při uznání oprávněnosti 

protestu 

Organizační pokyny:   -     střelivo si zajišťuje závodník /2,00-2,50 mm/  

- ochrana zraku a sluchu je povinná 

- soutěžící může být pověřen funkcí pomocného 

rozhodčího nebo zapisovatele 

- občerstvení zajišťuje pořadatel soutěže 



 

 

Na základě vládních opatření s bojem proti viru SARS-CoV-2 je nutné dodržet alespoň jednu z 

následující podmínek pro vstup na střelnici a účast v závodu: 

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo  

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem (doloženo čestným prohlášením), nebo  

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění 

COVID-19.  

 

 

Ing. Tomáš Lenhart v.r.                                                           MUDr. Vladimír Štěpán.v.r. 

předseda střelecké komise                                                       předseda OMS Šumperk 

 

V Šumperku 17. 6. 2021 

 


