
 

Pozvánka na tradiční soutěž 
„Mikulášská střelba na čerta“ 

 
Datum konání:  3.12.2017 od 9.30 
 
Místo konání:    Hasičská zbrojnice Ledce +přilehlé okolí (KD Ledce) 
 
Soutěží se: 
-Střelba ze vzduchovky 
-Střelba z foukačky  
-Střelba z luku 
 
Kategorie: 
I.    Nejmladší     (do 6 let )  
II.   Mladší         (od 6 – 11 let )  
III.  Starší           (od 11 – 15 let ) 
 
Střelba ze vzduchovky 
Střílí se vleže(kategorie mladší má povolenou oporu).Vzdálenost 10 metrů,na terče. 
Velikost terče-průměr 12cm.každý má tři rány.Vítězí nejvyšší počet nastřílených bodů,při 
 rovnosti bodů na prvních třech místech se provádí nový rozstřel.( opěra  dřevěná vel. 20 cm) 

                      kategorie nejmladší nestřílí!!!!!!!!!!!! 
Střelba z luku 
Klasický luk.Vzdálenost 6m. kat nejmladší 3m,kat.mladší 4m,kat.starší 6m.Každý má pět pokusů 
s toho tři nejlepší střely se započítají do bodování.  Velikost terče-průměr 50 cm. 
Vítězí nejvyšší počet nastřílených bodů, při rovnosti bodů na prvních třech místech se provádí 
 nový rozstřel. 
Střelba z foukačky 
Střílí se na vzdálenost kat nejmladší 3m,kat.mladší 4m,kat.starší 6m..Velikost terče-průměr 30 cm 
 Vítězí nejvyšší počet nastřílených bodů, při rovnosti bodů na prvních třech místech se provádí nový 
rozstřel. Každý má pět pokusů s toho tři nejlepší střely se započítají do bodování                                              
             
                                              Soutěž o pohár ORM OSH Plzeň-sever 
 
Soutěží pětičlenná družstva.Vedoucí družstva předá před zahájením soutěže pořadateli jmenné seznamy 
jednotlivých družstev a s uvedením kategorie.Zvítězí družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů ze 
všech třech disciplín dohromady.V případě shodných počtu bodů platí lepší výsledky ze střelby ze 
vzduchovky,dále pak s luku a foukačky.V případě shody ve všech disciplínách bude proveden rozstřel ve 
střelbě ze vzduchovky jedním členem družstva 
 (vybere vedoucí kolektivu). 
 
 Kategorie do poháru ORM OSH Plzeň-sever: 
 Shodná dle propozic poháru ORM 
 
 Přihlásit se lze na tel. čísle: 603 293 328  
                                                777 197 721 
                                  email: jsuchy@seznam.cz, 
                                              michal.palek@seznam.cz      
 
Nejdéle do 30.11.2017 (prosím pokud to je možné poslat jmenný seznam dětí a kategorie pro 
zrychlení prezence v pc ,děkuji) 
Startovné 20 Kč za každého člena (v ceně občerstvení „čaj,párek v rohlíku nebo hranolky“) 

V tomto pořadí se plní disciplíny: 1.Luk, 2.Foukačka , 3.Vzduchovka 
 
PS: možná přijde Čert a Mikuláš          soutěž finančně podpořil 


