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Český pohár -  Sellier & Bellot cup 
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Univerzální trap – 4  x  25 terčů 
 

 
 

10. července 2021 střelnice 
Písek 

 

 



Závod proběhne pouze na základě dodržení opatření 
řízených dle Pandemického zákona vyhlášených vládou ČR 

 
Místo konání: Písek 
49.3203339N, 14.2017000E 
 
Disciplina: Univerzální trap   4 x 25 terčů                                  
Startovné: 1.200,-Kč 
 
Členové ASAT přihlášení do 9.7.2021 16.00 hod sleva na startovném 100,-Kč. 
Ženy a junioři startovné 600,-Kč 
 
Nové rozdělení kategorií v roce 2021 
Junior: nar. 1.1.2001 – 31.12.2007 
Ženy: nar. 1.1.2000 
Muži: nar. 1.1.1966 – 31.12.2000 
Senior: nar. 1.1.1956 – 31.12.1965 
Veterán: nar. 1.1.1949 – 31.12.1955 
Master: nar. 31.12.1948 
 
Výsledky kategorie se vyhodnocují při počtu minimálně 
3. účastníků dané kategorie 
 
O r g a n i z a č n í    v ý b o r: 
Vedoucí soutěže: Robert Šimák 
Hlavní rozhodčí: Oldřich Vaňhara 
Technické zabezpečení: pořadatel 
Rozhodčí: hlavní rozhodčí deleguje pořadatel, postranní z řad střelců 
Kontakt na pořadatele: www.asat.cz 
 
J U R Y :                                   Oldřich Vaňhara 
                                                  Václav Samek 
                                                  Robert Šimák 
 
Podmínky účasti: Členové ASAT, uhrazené čl. příspěvky, včasná přihláška, 
limitující je kapacita střelnice 72 střelců. Přihlášení přes www.asat.cz – kalendář 
akcí. 
Dále platné doklady opravňující držení a užívání zbraně, povinnost podrobit se 
zkoušce na alkohol a psychotropní látky, vlastní úrazové pojištění včetně 
pojištění odpovědnosti za škodu, za kterou pořadatel akce neodpovídá. 

http://www.asat.cz/


Závodu se může zúčastnit organizační výbor včetně rozhodčích. 
Ostatní účastníci pouze v případě nenaplnění kapacity střelnice.  
U nezletilých osob a osob nevlastnících ZP musí být doprovod osoby starší 18 ti 
let dle zbrojního zákona. 
Střelcům či jejich doprovodu se zakazuje provádět jakoukoli reklamu a 
propagaci výrobků či služeb firem, mimo výrobky a služby oficiálních sponzorů 
soutěže. 
 
Výsledky závodu do seriálu ČP – Sellier & Bellot cup se započítávají pouze 
členům ASAT !!!!! 
 
Povinnosti střelců: Povinné použití ochrany sluchu a zraku dle Střeleckého 
řádu Fitasc a pravidel disciplíny. 
Střílet se bude dle platného časového rozpisu, v případě dřívějšího ukončení 
položky se vyčká na stanovený začátek. 
Dodržovat platná nařízení Vlády ČR (nošení roušek, atd.) 
Doklady: Všichni účastníci platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 
Zbraně: Vlastní odpovídající pravidlům disciplíny 
Střelivo: Dle pravidel disciplíny - max. průměr broků do 2,5 mm, - max. gramáž 
brokové náplně 28 g. 
 
Časový rozvrh: Trénink: 9.července 2021  13.00hod – 18.00hod 
                            Závod:10.července 2021 - 4 x 25 terčů  IV.kolo ČP 8.00 hod – 
9.00hod prezentace, zahájení střelby dle oficiálního časového rozpisu 
Vyhlášení výsledků do 30 minut po posledním výstřelu. 
Způsob soutěžení: Střílí se podle platného Střeleckého řádu Fitasc, hodnocení                                             
a těchto proposic.                                                           
Protesty: Dle Střeleckého řádu do rukou hlavního rozhodčího se vkladem 500,-- 
Kč do 15 minut po vyhlášení výsledků. 
Občerstvení: Zajištěno na střelnici.  
Parkování: Zajištěno na střelnici 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN V SOULADU SE 
STŘELECKÝM ŘÁDEM FITASC !!! 
 
Sponzoři jsou:  
 

                       



 


