
 

 
 

 

Fish&Hunt Now s.r.o. a SSK Fish&Hunt 

pořádá 

s t ř e l e c k ý   h a n d i c a p o v ý   s e r i á l 
 

 
     Bornaghi tour 
 

v disciplině 
 

 

Univerzální trap – 4  x  25 terčů 
Finále A,B 

 
 

 

1. kolo  27. března 2022 střelnice Sudický dvůr 
2. kolo  16. dubna střelnice Brno  
3. kolo  12. června střelnice  České Budějovice 
Finále   11. září  střelnice Brno 



 

 
Závody proběhnou pouze na základě dodržení opatření 

řízených vládou ČR 
(uvedeno níže v podmínkách účasti) 

 
Místa konání: Sudický dvůr Boskovice, Brno,České Budějovice, finále Brno 
 
Disciplina: Univerzální trap   4 x 25 terčů                                  
Startovné: 1.500,-Kč za každý závod splatné předem na účet 
 
Č.účtu:  2301519868/2010 
Variabilní symbol pro jednotlivé závody: 
Sudice    101 
Brno        202 
České Budějovice  303 
Brno   404 
Do zpráva pro příjemce: napsat jméno a příjmení 
 
Platba předem: peníze musí být připsány na účtu nejpozději 3 dny před 
startem závodu !!!!! 
 
 
Finále A 6 nejlepších střelců 
Finále B střelci z pořadí 31 - 36  
 
O r g a n i z a č n í    v ý b o r: 
Vedoucí soutěže: Ing. Josef Hrouda 
Hlavní rozhodčí: deleguje pořadatel 
Ekonom: deleguje pořadatel 
Technické zabezpečení: pořadatel 
Rozhodčí: hlavní rozhodčí a postranní z řad střelců 
Kontakt na pořadatele: kubecek@fishhunt.cz 
J U R Y:    Ing. Josef Hrouda      tel.: 777 714 957 
  Jan Bláha 
  Martin Kubeček 
 
 



 
 
 
 
Podmínky účasti:  
 
Limitující je kapacita střelnice 72 střelců.  
Přihlášení přes kubecek@fishhunt.cz : jméno příjmení, číslo Zbrojního průkazu 
 
 

- 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. 

- Závodu se může zúčastnit organizační výbor včetně rozhodčích. 
- 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  –  Každý závod se vyhodnotí samostatně. 
 
Finále se vyhodnotí následovně: 
Do Bornaghi tour se počítá 500 terčů ( 5x 100 nejlepších výsledků z ASAT + 
Bornaghi Tour) 
K pořadí po 500 terčích bude přiřazen handicap před odstřílením finále se 
započte do pořadí ( poslední započítávané závody budou České Budějovice) 
 
Povinnosti střelců:  Povinné použití ochrany sluchu a zraku dle Střeleckého 
řádu Fitasc a pravidel disciplíny. 
Střílet se bude dle platného časového rozpisu. 
 
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. 
 
 
 

mailto:kubecek@fishhunt.cz


Časový rozvrh:  
Závod: dle rozpisů  
7.30 hod – 8.30 hod prezentace, zahájení střelby dle oficiálního časového 
rozpisu 
Vyhlášení výsledků do 30 minut po posledním výstřelu. 
 
Způsob soutěžení: Střílí se podle platného Střeleckého řádu Fitasc, 
vyhodnocení   dle pravidel poředatele     
 
 Ceny: Medaile, věcné ceny pro 1/3 startovního pole    
                                                       
Protesty: Dle Střeleckého řádu do rukou hlavního rozhodčího s vkladem  
500,-- Kč a to do 15 minut po vyhlášení výsledků. 
 
Občerstvení: V obvyklém rozsahu na střelnici. 
 
Parkování: Zajištěno u střelnice 
 
 
Sponzoři  jsou:  
 
Fish&Hunt Now s.r.o. 
 
Bornaghi 
 
 

                                                             

                                                     

                                             

 

 

 


