
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme vás na 30. ročník soutěže 2. kategorie. Všechny informace k soutěži, výsledky 

a fotky budou dostupné na internetové adrese www.strelbaliberec.cz a facebooku.  
 

 

LIBERECKÁ VZDUCHOVKOVÁ LIGA 2021/2022 
 

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 10.10., 7.11., 5.12.2021 a 9.1.2022  
 

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, senioři, 3. ženy 

       VzPu 40 :  1. dorost  

       Vzduchová pistole  

VzPi 60 :  1. muži a junioři, 2. senioři, 3. ženy 

       VzPi 40 :  1. dorost 

RVzPi a StVzPi – pozor, tyto dvě disciplíny se střílí  

v Chrastavě, přihlašuje se u pana Hrbka – viz druhá strana 
Pozor – kategorie se určují dle věku k termínu posledního kola ligy! 

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

Hodnocení :   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, SMS  

či mailem nejpozději do 3.10. 2021. 

UPOZORNĚNÍ – Přihlášky v jednotlivých disciplínách budou ukončeny, 

jakmile se naplní kapacita – viz program! Bude vyvěšeno na našem webu 

www.strelbaliberec.cz. Pokud se nebude moci střelec některého kola 

zúčastnit, prosíme, uveďte to na přihlášce. Děkujeme. 

Sekretář soutěže :  Monika Trnovská,  mobil 607 847 447 

E-mail: monika.trnovska@seznam.cz  

Různé :  
POZOR ! Pořadatel se bude řídit aktuálně platnými vládními opatřeními a opatřeními MZ ČR. 

Sledujte naše stránky. 

 

Střílí se podle pravidel sportovní střelby ČSS, účast na vlastní náklady. Střelnice je vybavena 

přitahovacím zařízením firmy RIKA, puška se střílí na pásky po 5 terčích po 1 ráně do terče, pistole na 

jednotlivé terče po 5 ranách.  

 

Občerstvení - 50 m od střelnice otevřena restaurace U Košků. 
 

 

Dovolujeme si Vás také upozornit na naši další akci, závody 1. kategorie a sledované 

závody reprezentace  

21.,22. a 23. 1. 2022 – trojzávod VzPi, VzPu GP Liberec a GP Syner 
 

Upozorňujeme také na náš KP pro malé i velké: 
20. února 2022 (neděle) – veřejný KP Libereckého kraje VzPi, RVzPi, VzPu a mládež  

 

 

PUŠKY MLÁDEŽ 
VzPu mládež leže 30 ran – 2 směny 

Začátek 1. směny v 7,50 (nástup), začátek 2. směny 8,50,  

Požadované zařazení do směny uveďte na přihlášce – čas příjezdu   

Vybavení střelnice - 19 přitahovacích stavů RIKA, podložky pod střelce 

Vklad na každém kole 100,- Kč 

Nejlepší střelci posledního ročníku:  

Petr Trnovský, Liberec – 950,8 bodů 

 

PUŠKY STOJE 
VzPu 40 ran stoje - mládež do 16 let, dorost do 18 let – 2 směny 

Začátek 1. směny v 10,00, začátek 2. směny 11,45  

Požadované zařazení do směny uveďte na přihlášce – čas příjezdu 

Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA 

Vklad na každém kole dorost 120,- Kč 

Nejlepší střelec posledního ročníku:  

Martínková Karolína, Manušice – 1227,2 bodu 
 

VzPu stoje muži, senioři, ženy 60 ran – 2 směny 

Orientační začátky: 1. směny ve 13,30, 2. směny 15,45 

Poslední možný příjezd na soutěž v 15,00 hodin  

Požadované zařazení do směny uveďte na přihlášce – čas příjezdu   

Vybavení střelnice - 20 přitahovacích stavů RIKA 

Vklad na každém kole 150,- Kč 

Nejlepší střelec posledního ročníku:  

Mikulčík Radek, Liberec – 1851,4 bodu 
 

PISTOLE 
VzPi 40, 60 - všechny vypsané kategorie – 1 směna 

Orientační začátek 1. směny v 17,45  

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 120,- Kč, ženy a muži 150,- Kč 

Nejlepší střelec 40 ran posledního ročníku:  

Kateřina Středová, Vrchlabí – 1118 bodů 
Nejlepší střelec 60 ran posledního ročníku:  

Langer Miroslav, Manušice - 1686 bodů 
 

RVzPi 2x30 a StVzPi 3x20 – jedna kategorie – POZOR – tyto disciplíny se střílí na 

střelnici v Chrastavě, 10 km od Liberce – Chrastava, Hřbitovní 239 
Začátek v 9,00, rozpis dle počtu střelců - Vybavení střelnice – 2 rychlopalné stavy 

Přihlášky na Petra Hrbka, tel. 608 899 606, mail: petrhrbek@seznam.cz 
Nejlepší střelec RVzPi posledního ročníku:  

Koprivnikar Jiří, Liberec - 1720 bodů 
 

Střílející trenéři mládeže (řidiči) uvádějte toto v přihlášce, budeme se snažit zařadit vás dříve. 

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

Průběžnou výsledkovou listinu obdržíte při odjezdu, kompletní výsledky mailem nebo je 

můžete stáhnout z internetu (www.strelbaliberec.cz). 

 
 

Těšíme se na setkání na naší soutěži. 
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