
                                
 
 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. 

a 

Okresní myslivecký spolek Jičín, z.s. 
 

 
pořádají 

 

ČESKO-SLOVENSKÝ PŘEBOR 

ČMMJ 
 

v Loveckém desetiboji 

  
 

Datum konání: 15.8.2020    

Místo konání: střelnice Pod Zebínem OMS Jičín    

Startovné: 700 Kč / 26,23 EUR       

Kapacita střelnice: 50 střelců               

 

 

Organizační výbor: 

                             

Zástupce OMS Jičín: Luboš Lonský 

Ředitel: Ing. Josef Kraus 

Jednatel a ekonom: Ing. Lenka Hochová 

Hlavní rozhodčí: Ing. Vlastimil Zrůst 

Zástupce SK ČMMJ: Ing. Josef Kraus  

Sbor rozhodčích: deleguje OMS Jičín 

Technická služba: Josef Kraus st. 

Zdravotní služba: Oblastní nemocnice Jičín 

 

 



Časový rozpis soutěže: 

 

 Trénink: pátek 14.8.2020     broky:10-15 hod 

                                                 malorážka:10-18 hod 

Upozornění!! Provoz brokové střelnice v pátek je omezen pouze do 15 hodin!!!  

Losování proběhne v pátek 14.8.2020 
                 

 Soutěž: sobota   15. 8. 2020  7:30-8:30 hod. – prezence  

                                                  8.30 hod. - zahájení přeboru 

                                                  9:00 hod. – zahájení střelby 

 

Přihlášení na závod 
 

Na závod je nutné se přihlásit na webu střelnice/e-mailové adrese: 

krauspepicek@seznam.cz 

uzávěrka přihlášek: 12.8.2020 

Startovné na účet: 218115265/0300  

Var. symbol: 15082020  

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení závodníka  

 

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a případě naplnění kapacity střelnice 

nebudou do závodu připuštěni. 

                                  

Rozsah celostátního přeboru:  

 

Lovecký desetiboj – viz. článek SŘ 3.3 odd.e 

 

Seznam a popis disciplín: 

 

1. Lovecké kolo      20 terčů 

2. Vysoká věž                                          10 terčů 

3. Zajíc na průseku-vzdálenost, 35 m               10 terčů 

4. Liška na průseku – malorážka, 35 m             10 ran                  

5. Terč kňoura – malorážkou s optikou, 
    50 m, z volné ruky                                             10 ran 

6. Lovecké kolo dvojstřely  

    stanoviště 2,3,4,5 a 6          10 terčů 

7. Terč srnce- malorážkou s optikou, 

     50 m, opora volné tyče                                  10 ran                              

8. Terč lišky – malorážka s optikou, 

    50 m, vleže                                 10 ran 

9. Kňour na průseku  

    malorážka s optikou, 50 m                    10 ran 

10. Baterie             20 terčů 



Zbraně a střelivo:  
 

Zbraně a střelivo vlastní. Broková náplň nesmí přesahovat 28,0 g (tolerance + 0,5 g) - max. 

hmotnost vč. tolerance 28,5 g. Velikost broků nesmí přesáhnout průměr 2,4 mm 

Kulové střelivo 22LR. 

 

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ 

 

 

 Ubytování: na adrese : http://www.hotely.cz/jicin  
 

 

 

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 vydaného 

 v r. 2018 a těchto propozic. 

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

průkaz ČMMJ, o.s.  

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

4. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná (zraku mimo baterie a všech kulových 

disciplín). 

5. Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů 

přihlášených střelců. 

 

 

 

     Sponzory přeboru jsou: 
 

- Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

- Sellier & Bellot, a.s. Vlašim  

- Česká Zbrojovka, a.s. 

- Meopta-optika, s.r.o. 

- Okresní myslivecký spolek Jičín  

- SABE, spol. s r.o.      

- Slovenská poľovnícka komora 

 

 

                                                   

 

 

 



                                             
 

 

 

                     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


