
Pravidla k pořádaným akcím a organizace činnosti klubu, činnost správců,  

úhrada za použití střelnice třetí stranou. 
            

Člen klubu je povinen sledovat průběžně stránky našeho klubu na  www.unitop-louny.xf.cz, kde jsou 

zveřejňovány informace o soutěžích a konaných akcí.         

 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, je vždy začátek konání akce v uvedený den od 08.00 hodin. 

 

Pokud je u soutěží uvedená zkratka P + R znamená to, že závodník může střílet dvě kategorie a to pistole a 

revolver. Zkratkou ČSS - jsou označeny soutěže dle pravidel sportovní střelby Českého střeleckého svazu a 

zkratkou SVZ - soutěž dle pravidel SVZ (Svazu vojáků v záloze). 

  

Brigády: 
 

- Brigády lze odpracovat na organizovaných brigádách, závodech nebo individuálně. 

- Pro informace k individuálním brigádám kontaktujte (p. Libor Mašek – 737 272 866, Čáp 

Miroslav 605 467 020) 

- K odpracování brigád na střeleckým soutěžím kontaktujte ředitele soutěže dle propozic. 

- U soutěží Lounská libovolka, Lounská sportka a vzduchová pistole kontaktujte p. Josefa Jeremiáše 725 415 

859.  

 

Odpracovaná brigáda bude členovi zapsána do vložky k členskému průkazu. Každý člen je sám zodpovědný za 

zapsání brigády do vložky k průkazu. Potvrzovat brigády do průkazu jsou oprávněni: 

 

- Libor Mašek 

- Pavel Vysložil 

- Jaroslav Hlavata 

- Radek Štefl 

- Miroslav Čáp 

- Josef Jeremiáš u soutěží Lounská libovolka, Lounská sportka a vzduchová pistole 

- ředitel soutěže 

- vedoucí brigády 

- u zkoušek žadatelů o zbr. průkaz je oprávněn brigády potvrzovat i Antonín Lindner. 

  

Správci 

 
- Správcem střelnice může být pouze řádný a čestný člen klubu. 

- Funkce správce zaniká společně s členstvím klubu.  

- Funkce správce střelnice je nenároková. O funkci správce rozhoduje výbor klubu na základě písemné 

žádosti.  

- Služba správce není považována za brigádu. 

- Každý správce je povinen dodržovat provozní řád střelnice, průběžně seznamovat se změnami 

legislativy a případně i provozního řádu střelnice. Při porušování provozního řádu bude  správci odňat 

průkaz správce. 
 

Úhrada za použití střelnice třetí stranou. 
 

Jelikož jsme občas požádáni zapůjčit střelnici třetím stranám  jako jsou jiné střelecké kluby a podobně, je potřeba 

stanovit částky za využívání střelnice těmito subjekty. 

 

- Úhrady se netýkají členů klubu, pokud budou chtít střelnici využít se svými rodinnými a neomezí přístup 

střelnice jiným uživatelům. 

- Pokud bude chtít člen klubu střelnici rezervovat, platí dle částek uvedených níže. 

- O využití střelnice členy klubu pro více osob musí být informován výbor klubu a akce bude uvedena 

v obsazenosti střelnice.  

 

 

 

 

http://www.unitop-louny.xf.cz/


Částky za využití střelnice: 

 

střeliště 25M                      - 1000,- Kč  

střeliště 50M                      - 1000,- Kč  

střeliště 300M                     - 2000,- Kč  

Využití celé střelnice          - 3000,- Kč 

 

 

Cena je za polovinu dne. Čas první poloviny dne je od 8.00 do 14.00 hodin 

Druhá polovina dne začíná od 14.00 hodin do 20.00 hod. Platí se za každý započatý půlden. 

 

O případných výjimkách rozhoduje výbor klubu na základě písemné žádosti. 

 

Střelnice musí být využívána v souladu s provozním řádem a zabezpečena správcem. 

Třetí strana je povinna zajistit správce střelnice z řad správců klubu. 

 

Částky za využití střelnice nejsou pronájmem střelnice, ale jedná se o minimální náklady spojené s užívání, 

obnovou použitých zařízení, běžné poškození a spotřební materiál střelnice. 

Za případné škody zodpovídá ten, kdo střelnici v daný termín využívá. 

 

 

 

Žadatel o využití střelnice musí zažádat předsedu klubu písemně, kde bude uvedeno: 

- Přesný popis akce 

- Termín akce 

-  Počet účastníků 

-  Použité zbraně a střelivo. 

-  Jméno správce klubu, který akci zaštítí. 

 

Výbor o schválení akce rozhodne. Akci nemusí výbor schválit.  

 

Proplácení startovného a cestovních náhrad 
Členovi SKP UNITOP Louny bude proplaceno, předem výborem SKP UNITOP Louny  schválené, startovné 

střelecké soutěže typu mistrovství ČR. V jiných případech bude rozhodovat, na žádost člena, výbor SKP UNITOP 

Louny. Při proplácení je nutné předložit výsledkovou listinu a doklad o zaplacení startovného. V roce 2015 se 

cestovní náhrady neproplácejí. Pouze ve výjimečných případech může být cestovní náhrada proplacena, schválí-li 

to výbor SKP UNITOP Louny na písemný návrh člena. 

  

Upozornění: Všichni členové jsou povinni se při pohybu na střelnici řídit provozním řádem střelnice, zákonem č. 

119/2002 Sb. o zbraních a střelivu a dbát pokynů správce střelnice. Při zjištění nedostatků zejm. poškození zařízení 

střelnice či neoprávněného pohybu cizích osob na střelnici, nebo porušení provozního řádu střelnice je každý 

povinen toto ohlásit buď přítomnému správci střelnice, nebo dle závažnosti kterémukoliv členovi výboru SKP 

UNITOP Louny. Při zjištěném a neohlášeném poškození zařízení střelnice, bude viník vyloučen z SKP UNITOP 

Louny.  

 

Pravidla jsou závazná pro všechny členy klubu. 

 

Pravidla byla schválena členskou schůzí dne 8.1.2016         

  


