
Českomoravská myslivecká jednota – okresní myslivecký spolek 

Písek 

pořádá v sobota 28. srpna 2021  

střeleckou soutěž v Compak Sportingu a malorážkovém čtyřboji. 

 

OKRESNÍ PŘEBOR 2021 

OMS PÍSEK 
 
Místo konání:   střelnice Lesů města Písek - Provazce 

Organizační výbor:  předseda   Jan Matulka 

                                        hlavní rozhodčí   Milan Bláha 

                                        technické zabezpečení   SK OMS ČMMJ a LMP s.r.o. 

 

Časový plán:   sobota 28.08.2021                      8:00 – 8:45 prezentace, losování 

                                                                                                     9:00 slavnostní zahájení 

                                                                                    

Compak sporting: jednotlivci 2x25 

                                       tříčlenná družstva  

K4M: terč lišky v poloze vleže, terč srnce v poloze ve stoje s oporou pevné tyče, terč 

kamzíka v poloze ve stoje s oporou volné tyče, terč prasete v poloze ve stoje bez 

opory  

 

Startovné:  závod jednotlivců CS           500,- Kč / nečlen ČMMJ 1000,- Kč 

 závod jednotlivců K4M        200,- Kč / nečlen ČMMJ 400,- Kč 

 

 

Hodnocení výsledků: CS jednotlivci: kategorie A – aktivní střelci 

 kategorie B – ostatní střelci 

 junioři – do 20 let 
 

 

 

                                     CS družstva (MS): 3 - členná družstva bez ohledu na kategorii jednotlivců, při  

                                      vyšším počtu střelců z jednoho MS se započítávají do družstva 3 nejlepší výsledky  

                                      jednotlivců                                                                                                               

                                      

                                     Při shodném výsledku rozhodne o vítězi:  1. menší počet jednotlivců kategorie A 

  2. dle střeleckého řádu ČMMJ 

 

                                      K4M:  kategorie MUŽI 

 kategorie ŽENY 

 Při shodném výsledku rozhodne o vítězi vyšší nástřel na terči kňoura. 

 

Ceny:  Soutěž je dotována věcnými cenami. 

Nejlepší tři střelci z každé kategorie získají pohár, členové vítězného družstva obdrží 

diplomy. 

Poháry mohou získat pouze členové OMS Písek (neplatí pro kategorie ženy a junioři). 

 

 

Účast v soutěži: Soutěže se může zúčastnit každý, pohár a titul přeborníka okresu může získat pouze 

člen OMS Písek (neplatí pro kategorie ženy a junioři). Doplnění družstva členem jiného 

MS není dovoleno. 

 

Prodej nábojů na střelnici zajištěn. 

Občerstvení a parkování vozidel zajištěno. 

MS mohou uhradit náklady svých střelců v plné výši dle svých možností. 

 

Myslivosti a sportovní střelbě zdar! 

 Ing. Miroslav Ušatý Jan Matulka 

  předseda SK OMS   předseda OMS 


