SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR OBVODNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU PRAHA 2
3. ročník
PROPOZICE
Obvodní myslivecký spolek Praha 2 ve spolupráci s DDM Praha 2 pořádají pod záštitou starostky
Městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové 3. ročník soutěže „O putovní pohár Obvodního
mysliveckého spolku Prahy 2“.
Jedná se o soutěž družstev ve střelbě ze vzduchovky, jejíž finále se uskuteční
ve středu 29.5. 2019 od 13.30 hodin v Apolinářské zahradě (dětské hřiště MŠ Viničná).
Do soutěže se může přihlásit každá základní škola a víceleté gymnázium, která má sídlo
v Praze 2.
Základní pravidla soutěže:
1. Každá škola má právo vyslat do soutěže jedno soutěžní družstvo složené z žáků šestých a
sedmých tříd ZŠ (1. a 2. tříd osmiletých gymnázií). Družstvo musí být šestičlenné a smíšené.
Musí v něm být minimálně jeden chlapec anebo minimálně jedna dívka.
2. Soutěž bude mít dvě disciplíny. V obou disciplínách se střílí ze vzduchovky vleže s oporou
na vzdálenost 10 metrů. V první disciplíně bude střílet všech šest členů družstva 10 ran
na klasické kruhové sportovní terče, v druhé budou pokračovat pouze tři členové týmu, kteří
dosáhli nejlepšího výkonu v první disciplíně. Pokud by mělo více střelců z první disciplíny stejné
výsledky, soutěžní družstvo do druhé disciplíny vybere kapitán družstva.
Každý soutěžící v druhé disciplíně bude mít 5 ran na lovecký terč (srnec, liška nebo divočák).
3. Do celkových výsledků družstva se počítají všechny body nastřílené členy družstva v první i
v druhé disciplíně.
4. Finále soutěže bude spojeno s prezentací myslivosti (trubači, kynologové, sokolníci a podobně).
5. Celkový vítěz soutěže získá putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Prahy 2. Všechna
soutěžní družstva získají ceny, které věnuje Českomoravská myslivecká jednota, Městská část
Praha 2 a DDM Praha 2.
6. Přihlášené školy mají nárok na jednu tréninkovou hodinu, po domluvě s DDM Praha 2
(navržené termíny zašleme přihlášeným školám).
7. Škola se přihlásí zasláním návratky na e-mail: liboslav.matousek@ddm-ph2.cz

Bližší informace a přihlášky:
Mgr. Liboslav Matoušek, DDM Praha 2, tel: 723 829 513, liboslav.matousek@ddm-ph2.cz
http://www.ddm-ph2.cz/souteze-soutez-zakladnich-skol-o-putovni-pohar-obvodniho-mysliveckehospolku

