
„Mikulášská střelba na čerta“ 
 
 

Datum konání:  neděle 4.12.2022 

  
Start soutěže:   - dle startovní listiny vyvěšené na www.oshps.cz  

- na této adrese se prostřednictvím návštěvní knihy registrujte do startovní listiny  
- registrace bude ukončena 30.11.2022  
 

Místo konání:   KD (disciplíny), hasičská zbrojnice Ledce (prezence, občerstvení) 
 
Družstva:   5-ti členná, kategorie dle směrnic hry Plamen 2022/2023 (nejmladší, mladší, starší) 
    
Startovné:   - 30 Kč za každé soutěžící dítě, které v rámci startovného obdrží párek v rohlíku  

- po celou dobu soutěže bude k dispozici teplý čaj  
 

Občerstvení:   zajištěno po celou dobu soutěže  
 
Případné dotazy:  Michal Palek, mob.:737 335 201, michal.palek@seznam.cz 
   Jaroslav Prokeš, mob.: 777 830 514, adprok@pilsfree.net 
 
Vyplněné Karty zasílejte na tomichmel@seznam.cz, a to nejpozději do 30.11.2022. 
 
 
 

ORGANIZACE: 
Přihlašování družstev: 

V případě neúplného družstva (4 a méně členů) bude postup následující: 
 

• 1 člen = půjde společně se soutěžícím družstvem (soutěží pouze sám za 
sebe)  

• 2-4 členové = přihlásit jako samostatné družstvo pod svým startovním 
číslem (členové soutěží pouze za jednotlivce)  

 
Mohou být přihlášena i „smíšená“ družstva (mladší + starší), ale jen z toho důvodu, aby jim mohlo být přiřazeno 
startovní číslo ve startovní listině. Započítávat do výsledků se toto družstvo samozřejmě nebude, započítáni z tohoto 
družstva budou pouze jednotliví soutěžící do soutěže jednotlivců.    
V rámci každého družstva bude soutěžícím přiděleno startovní číslo 1-5 (uvedete do Karty). Pod tímto číslem bude 
každý soutěžící vystupovat na každé disciplíně. Jednotlivé stavy na disciplínách budou označeny kartičkami 1-5 (při 
pohledu na terče zleva).  
Přikládáme příklad vyplněných Karet.  
 
Prezence družstev proběhne v klubovně hasičské zbrojnice (vchod za rohem vedle občerstvení).  

Při prezenci prosíme předložit vyplněné Karty (v případě nutnosti možno vytisknout na místě u prezence). Každé 
družstvo bude mít samostatnou kartu. 
    
 
Prvním stanovištěm bude střelba z luku (ale není to bezpodmínečně nutné – dle situace na jednotlivých stanovištích). 
Na toto stanoviště se dostavte v čase uvedeném ve startovní listině. Ihned po splnění disciplíny se přesunete na další 
disciplínu. 
Prosíme o toleranci při testování jiného systému naší soutěže. Doufáme, že to přinese plynulejší průběh. 
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Soutěžní disciplíny 
 
Střelba ze vzduchovky 
Všechny kategorie střílí vleže ze vzdálenosti 8 m (kategorie nejmladší a mladší má povolenou podpěru - 
dřevěná, výška 20 cm). Střílí se na papírové terče o průměru 12 cm. Každý má tři rány. Vítězí nejvyšší počet 
nastřílených bodů, při rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o pořadí lepší umístění ve střelbě 
z luku. 
 
 
Střelba z luku 

 
 
Na všech stavech bude stejný luk (viz obr. - Decathlon). 
Vzdálenosti:  
Nejmladší:  3 m 
Mladší:  4 m 
Starší:   6 m 
 
Každý má tři pokusy. Do bodování se počítají všechny 3 pokusy. Velikost terče - průměr 80 cm. 
Vítězí nejvyšší počet nastřílených bodů, při rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o pořadí lepší 
umístění ve střelbě ze vzduchovky. Započítávají se pouze šípy, které zůstaly v terči a nevypadly. 
 
Hod šipkami 
Vzdálenosti:  
Nejmladší:  1 m 
Mladší:  2 m 
Starší:   3 m 
 
Každý má pět pokusů. Do bodování se počítají všechny pokusy. Velikost terče - průměr 40 cm. 
Vítězí nejvyšší počet nastřílených bodů, při rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o pořadí lepší 
umístění ve střelbě ze vzduchovky. Započítávají se pouze šipky, které zůstaly v terči a nevypadly. 
 
 
 
Hodnocení družstev: 
V každé kategorii vítězí družstvo s nejvyšším součtem nastřílených bodů ze všech disciplín. Při rovnosti 
bodů rozhoduje o pořadí lepší umístění družstva ve střelbě ze vzduchovky. 
 
 


