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SSK DUEL Praha ve spolupráci s SSK DUKLA Plzeň pořádá další ročník čtyřiadvaceti hodinového závodu 

tříčlenných družstev ve střelbě vzduchovou pistolí a vzduchovou puškou. Důrazně upozorňujeme, že 

závod je pouze pro silné jedince s těžkou psychickou deformací orientovanou na sportovní střelbu. 

 

Soutěž se koná ve dnech  

22 00 ..   ––   22 11 ..   11 00 ..   22 00 11 22     

ve střelecké hale Plzeň - Lobzy 

 

 Zahájení 20. 10. ‘12 v 10:00, start soutěže v 11:00 
 
 Soutěž je vypsána pro tříčlenná družstva, která mohou být smíšená co do pohlaví i klubové příslušnosti. Složení družstev 

není možno v průběhu závodu měnit, v případě smíšeného družstva ani rozmnožovat. Každou část závodu lze použít pro výsledek na 

soutěže ČSS (M ČR, ČP-KZR).  

  
Technická ustanovení: 

-  Střílí se disciplína VzPi 60 a VzPu 60  

-  Před závodem každé družstvo nahlásí pořadí, ve kterém budou jeho členové nastupovat do soutěže. 

-  Za družstvo nastoupí první závodník, který absolvuje první 60-ti ranou položku. Po uplynutí dvou hodin nastoupí závodník 

číslo dvě a po jeho odstřílení nastoupí poslední člen družstva. Vše se opakuje celkem čtyřikrát, tedy bez přerušení po dobu 

dvaceti čtyř hodin. Položka začíná vždy přesně každou druhou hodinu. Během závodu má tedy každý člen družstva čtyři 

dvouhodinové úseky střelby a čtyři čtyřhodinové úseky na odpočinek. 

-  Startovné 1000,- za družstvo. 

- Ceny obdrží první tři družstva v hlavní soutěži a vítěz každé vedlejší soutěže. Členové vítězného družstva mohou celou 

následující sezónu používat titul „ jeho nejtvrdší výsost“ a v restauracích vyžadovat místo v čele stolu. 

 
Hlavní závod je vypsán v  kategorii tříčlenných družstev –  součet všech bodů dosažených družstvem v disciplíně VzPi nebo VzPu, 

v průběhu závodu. 

Vedlejší soutěže: 

O nejlepší položku -  před zahájením první položky si zájemce o účast v této soutěži vylosuje číslo položky, která se do soutěže bude 

počítat. Každá disciplína zvlášť.  

O nejvyrovnanější družstvo –  vítězí nejmenší rozdíl mezi nejlepším a nejhorším nástřelem všech položek v družstvu v každé 

disciplíně zvlášť. 

O nejpůsobivější střelkyni / střelce -  tajná komise bude během závodu vyhodnocovat umělecký dojem střeleckých stylů a ostatních 

souvisejících projevů každého střelce. Rozhodnutí bude při vyhlášení veřejně zdůvodněno. 

 
 

Doporučujeme družstvům vybavit se vhodnou podložkou a dekou nebo spacím pytlem, ubytování pořadatel nezajišťuje.  

Během závodu bude zajištěno sponzorem drobné občerstvení. 

 

Vzhledem k časové a prostorové náročnosti na pořádání závodu, prosíme zájemce o co 

nejrychlejší závazné přihlášky na adrese: 

Jiří Streit 

Šumperská 348 

199 00 Praha 9 - Letňany 

e-mail:  streit@sskduel.cz 

tel.: 602 376 891 
Pokud nemáte celé družstvo, nevadí. Zavolejte, určitě se takových opuštěných střelců najde víc a dáme Vás dohromady. 

 

Sponzoři soutěže: 

ALEA s.r.o. 

Raiffeisen BANK 
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