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Vážení střelci, 
 
CzMSSA Vás srdečně zve na: 

 

Grand Prix Bohemia 2022 
(Otevřené Mistrovství České republiky) 

 
Pořadatel: Czech Metallic Silhouette Shooting Association z.s. 
 IČ: 48549070 
 
Termín: 01. – 04. září 2022 
 
Místo: Střelnice Ludvíkovice (cca. 4 km od města Děčín, směr Kámen a Srbská 

Kamenice). U křižovatky před Kámenem je umístěna směrová tabule ke střelnici. 
 GPS - Loc: 50°48’15.062‘‘N, 14°16’39.197‘‘E. 
 
Trénink: Středa 31. srpna 2022 
 
Registrace: Čtvrtek – sobota: 09.00 – 11.00 hod. 
 Neděle: 09:00 – 10:00 hod. Poté bude prezentace na daný den uzavřena! 
 
Počet startů: Každý střelec se může zúčastnit střelby ve všech kategoriích, pokud to bude 

časově zvládnutelné!  
 

Přihlášky: Na přiloženém formuláři e-mailem na adresu klara.koukal26@gmail.com 
nejpozději do 17. srpna 2022.  

 
Starty: čtvrtek – sobota: 09:00 – 17:00,  
 neděle 09:00 – 12 hod. (poslední starty v cca. 12 hod.), konec závodu v cca. 13 

hod.; následují rozstřely a vyhlášení vítězů. 
 
Kategorie: Velkorážní pistole Malorážní pistole Polní pistole  
 Production Production Production  
 Revolver Revolver Any Sight  
 Standing Standing 
 Unlimited Unlimited 
 
 Malorážní puška   
 Light 
 Silhouette 
 
Agregáty: Velkorážní pistole 
 Malorážní pistole 
 Polní pistole 
 Malorážní puška 
 tzv. “Stojákový” agregát 
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Počet ran: 40 + 5 nástřelných ran. Rozstřely – pět ran. 
 
Startovné: € 15,- / Velkorážní pistole 
 € 12,- / Polní pistole, Malorážní pistole, Malorážní puška 
 
Platba: V hotovosti na střelnici před prvním startem. 
 
Pravidla: V současnosti platná IMSSU sportovní pravidla. 
 
Bezpečnost: Střelci jsou povinni dodržovat ustanovení o bezpečnosti dle platných IMSSU 

sportovních pravidel, řád střelnice a též jsou povinni uposlechnout pokynů 
ředitele závodu a funkcionářů závodu. Je povinností všech osob na palebné čáře 
a v prostoru za ní ("shooting range point area") nosit přiměřenou ochranu zraku 
a sluchu. 

 Zbraň uzavřená v přepravním boxu nesmí být nabitá. Pokud je zbraň mimo tento 
box, musí být "otevřená" - tj. musí být zřejmé, že komora(y) zbraně 
neobsahuje(í) náboj, není nabita a je prázdná (otevřený závěr, sklopená hlaveň). 
Manipulace se zbraní mimo prostor pro tento účel vyhrazený a mimo střelecké 
stanoviště je přísně zakázána. 

 Palebnou čáru nesmí přesahovat žádná část střelce ani spottera od okamžiku 
zahájení nabíjení zbraně po povelu "Load" až po povel "Range is clear", tím se 
rozumí přešlap nebo opírání o stůl atd. 

 Konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoliv drog je zakázána střelcům i 
funkcionářům závodu - policie ČR je oprávněna ke kontrole dodržování tohoto 
zákazu. 

 Závodník porušující bezpečnostní pravidla bude diskvalifikován. 
 
Výsledky: Budou umístěny na webových stránkách CzMSSA: http://www.czmssa.cz 
 
Jiné: Stavění terčů – stavěči. 
 Zapisování výsledků – personál střelnice. 
 Barva terčů - černá. 
 Palebná čára – je kompletně zastřešena. Pro disciplíny vleže doporučujeme 

střelcům přinést si vlastní podložku. Střelci by se měli po odstřílení každé 
vzdálenosti posunout v rámci rotace na další pozici. 

 
Rozstřely: O rozstřelu rozhoduje hlavní rozhodčí Luboš Cyprich. 
 
Ubytování: Hotel Faust Děčín: http://www.hotelfaust.cz/en/ 
 Hotel Výpřež Děčín: http://www.hotel-vyprez.cz/en/ 
 Hotel Senator Děčín: http://www.hotel-senator-decin.eu/accomodation.htm 
 Penzion Les Srbská Kamenice: http://pensionles.cz/?lang=en 
 Penzion Vesna Srbská Kamenice: http://www.czech-

mountains.eu/accommodation/pension-and-restaurant-vesna-srbska-
kamenice.html 

 Penzion Ve starém krámě Srbská Kamenice: http://www.info-srbska.cz/ 
 Penzion Pastis Janov: http://www.pastis.cz/ 
 a mnoho dalších: www.booking.com 
 
 
Ředitel závodu: Klára Koukalová 
 
Range Master (zástupce ředitele závodu a hlavní rozhodčí): Luboš Cyprich 
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