
 

PROPOZICE 

Jesenické střelecké ligy  „ 3. ročník“  
pro rok 2016 

 

Účel soutěže: podpora střeleckých akcí myslivecké sportovní střelby v regionu Šumperka, 

Jesenicka a Bruntálska. 

Pořadatel: rada Jesenické střelecké ligy pod záštitou OMS ČMMJ Šumperk, složená ze 

zástupců jednotlivých pořadatelů vybraných soutěží, dále jen JSL. 

Střelecké disciplíny: AT, LK, VV, M dle místně upravených pravidel s přihlédnutím k  

ustanovení Střeleckého řádu ČMMJ 

Podmínky účasti střelců: dle propozic vybraných střeleckých akcí a přihlášení se do 

Jesenické střelecké ligy s vkladem 50,- Kč. Vklad jednotlivých akcí předá pořadatel soutěže  

zapisovateli rady JSL, kterým je p. Gabriel Terkovič. 

Podmínky  účasti  pořádající střelnice: pořádající střelnice uhradí 200,-Kč zapisovateli rady 

JSL před zahájením vlastní střelecké akce. Střelnice, na níž bude provedeno konečné 

vyhodnocení celého ročníku JSL uhradí 400,- Kč. Veškeré vybrané finanční prostředky budou 

využity na zakoupení věcných cen. 

Hodnocení: pro rok 2016 je vypsáno 6 střeleckých akcí. Vyhodnocení se provede nezávisle na 

pořádané soutěži podle přihlášek do JSL a to tak, že se vyhodnotí pořadí přihlášených na 

prvních 20 místech a přidělí se prvnímu 20 bodů až po dvacáté místo s 1 bodem. Maximálně je 

možné dosáhnout ze 6 střeleckých akcí 120 bodů. 

Evidence výsledků: na stránkách Sportovně střeleckého klubu Písečná www.strelnicepisecna.cz 

evidenci povede pan Gabriel Terkovič, kterému pořadatel soutěže do týdne nahlásí výsledky. 

Konečné vyhodnocení bude provedeno 12.11.2016 na střelnici Písečné, po ukončení místní 

soutěže.  

Ceny: poháry + věcné ceny budou pořízeny z vkladů účastníků a pořádajících střelnic, případně 

dalších sponzorů 

Kalendář střeleckých akcí započítávaných do seriálu Jesenické střelecké ligy 2016: 

 7.5. Písečná - Okresní přebor OMS Šumperk                                     LK 20+20 

 21.5. Loštice –Žadlovice - Pohár předsedy OMS Šumperk                 LK 20+20 

  4.6..  Třemešek                                                                                   LK 20 +AT 20 

23.7. Písečná  “O cenu kamaráda“                                                      VV 20 +LK 20 +M 20 

20.8. Vrbno Pod Pradědem                                                                LK max. 5x20 

12.11. Písečná   „Soutěž Jls – trojboj“                                  LK+AT+ M  

 

 

http://www.strelnicepisecna.cz/


 

Rada Jesenické střelecké ligy:  

František Kubín 
Kytlica Vilém 
Gabriel Terkovič 
Marek Řoutil 
Aleš Fiala 
Vladimír  Bureš 

 

 

Schváleno střeleckou komisí OMS ČMMJ Šumperk a vzato na vědomí Mysliveckou radou OMS ČMMJ Šumperk  

dne 8. 3. 2016 

Zapisovatel JSL 2016:  Terkovič G 

 


