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Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

pořádají 
 

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ 

na loveckém kole 
 

Konání: 
Datum konání:  15. května 2022 

Místo konání:  Bažantnice 462, 674 01 Třebíč (střelnice OMS Třebíč) 

 GPS souřadnice: 49.2341995N, 15.854672E 

 

Čas losování: 14. května 2022, 17:00 hod – výsledky budou zveřejněny na webu OMS 

(http://omstrebic.cz/strelectvi/). 

 

Termín a místo podání přihlášek: do 11. května 2022 

Vyplněný formulář přihlášky (dostupný na: http://omstrebic.cz/strelectvi/) zašlete na email 

jednatel@omstrebic.cz nebo na adresu OMS. V případě dotazů volejte na tel. 731 485 679. 

 

Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením startovného 800 Kč (převeďte na č.ú.: 

2601502742/2010, do pozn. pro příjemce uveďte: jméno a příjmení, jako VS: rodné číslo). 

 

Startovné: 800 Kč 

 

Kapacita střelců: 60 

 

Organizační výbor: 
 

Ředitel Ing. Tomáš Sedláček SK ČMMJ JUDr. Jindřich Kubík 

Jednatel a ekonom Ing. Aleš Dočekal Technický pracovník Milan Nevrtal 

Hlavní rozhodčí Silvestr Válek Zdravotník Oblastní nemocnice 

Sbor rozhodčích OMS Třebíč 

 

Časový rozpis soutěže: 
 

Trénink: 14. května 2022  14:00 hod - 18:00 hod; 

  cena cvičné položky 100 Kč / 20 terčů 

 

Soutěž: 15. května 2022  8:00 hod – zahájení přeboru 

  9:00 hod – zahájení střelby – NONSTOP 

 

Rozsah přeboru: 
Lovecké kolo 4 x 20 (80) terčů + finále 

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ 

http://omstrebic.cz/strelectvi/
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mailto:jednatel@omstrebic.cz


Stránka 2 z 2 

 

 

Protesty: 
Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu 

rozhodčímu s vkladem 500.- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a 

její rozhodnutí je konečné. 

 

Podmínky účasti: 
 

1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, o.s. pro mysliveckou sportovní střelbu 

s účinností od 10.6. 2017, včetně všech dodnes schválených dodatků a těchto 

propozic. 

2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský 

průkaz ČMMJ, o.s. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ 

(mimo kategorií mládeže), nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí. 

3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle 

zákona o zbraních a střelivu.  

4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem. 

5. Ochrana sluchu a zraku je povinná.  

 

Ocenění vítězů: 
 

1) Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek 

„Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9. 

2) Prvních osm nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy 

SB Vlašim rozdělené dle absolutního pořadí.   

3) Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců, bez 

rozdílu kategorií, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy ČZUB. 

 

 

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů 

přihlášených střelců. 

 

 

Sponzory celostátního přeboru jsou: 

 

 

      

      

https://www.sellier-bellot.cz/
https://www.czub.cz/
https://www.sabe.cz/
https://www.cmmj.cz/

