
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž 2. kategorie je pořádána SSK 0905 Liberec a její termíny jsou voleny tak, aby 

se nekřížily s jinými závody v regionu. Již tradičně se střílí na přitahovací terče            

i v poloze leže. A tradičně také i při dodržení nových pravidel budeme střílet nonstop. 

Hodnocení VzPu 60 a 40 již jen na desetiny. 

Pro střelce ze vzdálenějších míst opět nabízíme levné ubytování před závodem nebo po 

závodě – čeká nás zima a v Liberci jsou lyžařské terény na běžky i sjezdovky, tak proč 

nevyužít závodu i pro rodinnou akci!  

Všechny informace k soutěži, výsledky a fotky budou dostupné na internetové adrese 

www.strelbaliberec.cz.  

Pozor – kategorie dle věku k termínu posledního kola ligy! 
 

Dovolujeme si Vás také upozornit na naše další akce: 
 

30. a 31. ledna 2016 – dvojzávod VzPi, VzPu VC Liberce a Syneru, závod 1. kategorie 

a sledovaný závod reprezentace, pořádaný v termínu IWK Mnichov, aby ukázal formu 

těch reprezentantů, kteří do Mnichova nominováni nebudou. 
 

21. února 2016 (neděle) – veřejný KP Libereckého kraje VzPi, VzPu a mládež  
 

LIBERECKÁ VZDUCHOVKOVÁ LIGA 2015/2016 
 

Místo konání :  Základní škola, Vrchlického 17, Liberec 13 (spojení autobusy   

     MHD č. 13, 24, 26 směr Pavlovice, zastávka Vrchlického).   

     Orientační bod - restaurace „U Košků“, Liberec – Nové Pavlovice 

GPS 50°46'57.034"N, 15°3'23.027"E 
 

Data konání :   Pro pistole i pušky neděle (25.10., 8.11. a 6.12.2015 a 17.1.2016) 
 

Disciplíny a kategorie :  Mládež VzPu  

       30 ran leže : do 12 let - dívky, chlapci  

       30 ran leže : do 14 let - dívky, chlapci  
        

       Vzduchová puška stoje 

       VzPu 60 :  1. muži a junioři, 2. senioři 

       VzPu 40 :  1. dorost do 16 let, 2. dorost do 18 let, 3. ženy 
 

       Vzduchová pistole  

VzPi 60 :  1. muži a junioři, 2. senioři 

       VzPi 40 :  1. dorost, 2. ženy 
 

Pozn. Při malé účasti mohou být kategorie sloučeny dle zvážení pořadatele. 
 

Hodnocení :  Každé kolo  - drobné ceny za nejhodnotnější výkony v disciplíně  

Liga celkově  - 1. až 3. místo v kategorii - věcné ceny, diplomy 

        (započítávají se 3 nejlepší kola) 

Rozhodčí  : zajistí pořadatel 

Přihlášky  : Na adresu sekretáře na přiloženém formuláři nebo telefonicky, faxem  

či mailem, případně bez  záruky 1/2 hodiny před začátkem disciplíny. 

Při přihlášce na poslední chvíli vždy uvádějte telefon! 

Sekretář soutěže :  Milan Regner, Krakonošova 330, Liberec 14, PSČ 460 14 

      mobil 725 515 203 

E-mail: strelba@vrchlickeho.cz 

Různé :  
Střílí se podle pravidel sportovní střelby ČSS (hodnocení VzPu 60 a 40 jen na desetiny), účast na 

vlastní náklady. Střelnice je vybavena přitahovacím zařízením firmy RIKA, puška leže se střílí na 
pásky po 2 ranách do terče, puška stoje na pásky po 10 terčích po 1 ráně do terče, pistole na 

jednotlivé terče po 5 ranách.  

Občerstvení - v místě soutěže, případně 50 m od střelnice otevřena restaurace. 
Místnost pro nestřílející vybavena televizí. Stolní tenis – 3 stoly s pálkami a míčky. 

Ubytování ve vlastních spacích pytlech možné před soutěží (už od pátku) 

za 50,- Kč v místě konání soutěže. 

PISTOLE 
VzPi 40, 60 - všechny vypsané kategorie 

Začátek 1. směny 40 ran v 10,30, dále nonstop (společně s muži) 

Začátek 1. směny 60 ran v 11,45 (společně se VzPu 60), dále nonstop  

Poslední možný příjezd na soutěž 40 ran ve 12,30, 60 ran ve 14 hodin  

Požadované zařazení do směny uveďte na přihlášce – čas příjezdu   

Prezentace nejpozději ½ hodiny před začátkem směny   

Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA 

Vklad na každém kole dorost a ženy 100,- Kč, muži 120,- Kč 

Nejlepší střelkyně 40 ran minulého ročníku:  

Kožuchová Karolína (KPK Liberec) – 1093 bodů z 1200 možných 

Nejlepší střelec 60 ran minulého ročníku:  

Blaška Jiří (SSK Liberec) – 1640 bodů z 1800 možných 

 

PUŠKY 
VzPu mládež leže 30 ran 

Začátek 1. směny v 8,00, 2. směna 9,00  

Požadované zařazení do směny uveďte na přihlášce – čas příjezdu   

Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA, podložky pod střelce 

Vklad na každém kole 80,- Kč 

Nejlepší střelec minulého ročníku:  

Říha Jakub (Vlašim) 899 bodů z 900 možných 

 

VzPu 40 ran stoje - mládež do 16 let, dorost do 18 let a ženy 

Začátek 1. směny v 10,30, dále nonstop 

Poslední možný příjezd na soutěž ve 12,30 hodin.  

Požadované zařazení do směny uveďte na přihlášce – čas příjezdu 

Prezentace nejpozději ½ hodiny před začátkem směny   

Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA 

Vklad na každém kole dorost a ženy 100,- Kč 

Nejlepší střelkyně minulého ročníku:  

Širlová Michaela (Manušice) – 1174 bodů z 1200 možných 

 

VzPu stoje muži, senioři 60 ran 

Začátek 1. směny v 11,45, dále nonstop  

Poslední možný příjezd na soutěž ve 14 hodin.  

Požadované zařazení do směny uveďte na přihlášce – čas příjezdu   

Prezentace nejpozději ½ hodiny před začátkem směny   

Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA 

Vklad na každém kole 120,- Kč 

Nejlepší střelec minulého ročníku:  

Špitálský Jaroslav (Manušice) – 1725 bodů z 1800 možných 

 

Na prvních 3 kolech nemusí střelci zůstávat na vyhlášení a mohou odjet  

po odstřílení. Průběžnou výsledkovou listinu obdrží při odjezdu, kompletní 

výsledky kola mailem nebo je mohou stáhnout z internetu (www.strelbaliberec.cz). 

 

Těšíme se na setkání na naší soutěži. 

http://www.strelbaliberec.cz/

