
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
Okresní myslivecký spolek Břeclav 

a 

Broková Střelba CZ 

si Vás dovolují pozvat na 

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ 
2021 

v Compak Sportingu 



Datum konání: 26. 6. 2021 
Místo konání: střelnice Popice 
Startovné: 1.000 Kč členové ČMMJ, 1.300 Kč nečlenové ČMMJ 
Kapacita: maximální počet střelců 144 

Časový rozpis soutěže: 
Registrace: do 25. 6. 2021 na stránkách www.compak-sporting.cz (do přihlášky je 
možno uvést v poznámce střelce, se kterým chcete střílet v jedné skupině) 
Trénink: pátek 25. 6. 2021 od 13 h 
Prezence: sobota 26. 6. 2021 od 7 h 
Zahájení závodu: sobota 26. 6. 2021 8 h 
Začátek střelby: sobota 26. 6. 2021 8.30 h 
Vyhlášení vítězů: sobota 26. 6. 2021 cca v 17 h 

Rozsah celostátního přeboru: 
Disciplína: Compak Sporting 
Počet terčů: 100 terčů (4x 25) - 4 střeliště, dle pravidel FITASC 
Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ 

Kategorie: 
Ženy, Junioři, Senioři, Veteráni, Superveteráni, Nečlenové ČMMJ 

Protesty: 
Protest musí být podán písemně nejdéle do 15 minut po vyhlášení výsledků hlavnímu 
rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. 
Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné. 

Organizační výbor:

Ředitel Zdeněk Růžička Jednatel Luboš Grbavčic

Hlavní rozhodčí Silvestr Válek

Sbor rozhodčích Deleguje pořadatel Technický pracovník Filip Matějů

Zástupce ČMMJ Ing. Martin Šlechta Zdravotník Zajišťuje pořadatel



Podmínky účasti: 
1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného 

v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10.6.2017. 
www.cmmj.cz/download/2872 

2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský 
průkaz ČMMJ, z.s., předem přihlášení střelci zodpovídají za správné údaje při 
registraci. 

3. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění. 
4. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou 

zúčastnit v kategorii NEČLENOVÉ ČMMJ. 
5. Střelci v kategorii Junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu 

odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu. 
6. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem. 
7. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná. 

Ceny do soutěže a určení přeborníka: 
1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek 

„Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9. 
2. Prvních deset nejlepších střelců bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od firmy 

Sellier & Bellot, a.s. rozdělené dle absolutního pořadí. 
3. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců v 

absolutním pořadí, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy Česká 
zbrojovka a.s. 

4. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech 
budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů. 

5. Vítěz celostátního přeboru obdrží cenu – dalekohled od firmy MEOPTA-optika, s.r.o. 

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů 
přihlášených střelců. 



Generální partneři akce:  

www.brokova-strelba.cz 

Sponzoři celostátního přeboru 
jsou: 


