
                                SSK DDM Praha 5 člen ČSS č. 0013   IČO : 750 66 301 
                       Sportovně střelecký klub DDM Praha 5 - pobočný spolek, Štefánikova 235/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

POKYNY k zájmovému kroužku na sezónu 2019/2020 

 Přinášíme základní informace pro rodiče a děti účastnící se činnosti zájmového kroužku DDM Praha 5 pro sezónu 2018/2019. Zájmový 
kroužek DDM Praha 5 je zaměřen  na sportovní střelbu pro mládež v disciplině vzduchová puška vleže 30 ran. Pro schopné střelce je možnost 
dalšího střeleckého růstu v kategorii dorost a junioři vzduchová puška nebo pistole v mezinárodních i olympijských disciplinách. Naši členové získají 
v průběhu roku základy sportovní střelby ze vzduchových pušek a pistolí a v průběhu času se mohou vypracovat k účasti na závodech pořádaných 
Českým střeleckým svazem a to vč. možnosti soutěžit na MČR o titul mistra ČR.  

 Součástí činnosti oddílu jsou pro zájemce z řad členů dobrovolné výlety pořádané trenéry klubu. Jedná se především o pravidelný 
PAINTBALL nebo AIRSOFT den, kde si mohou zahrát nejenom naši střelci ale i jejich rodiče. 

 
Začátek sezóny :   30.9.2019  První trénink : Pondělí  7.10.2019  (střelci I). 9.10.2019 (střelci II.) 
Konec sezóny :  29.5.2019  Tréninky : 16 – 18 hod 
 
Sraz na trénink :  Vstupní prostor školy ( vedle nafukovací haly) ZŠ Kuncova 1580, 155 00  Praha – Stodůlky 
Příchod na trénink : nejpozději v 15:55 hod  ( po 16 hodině již není možné z org. důvodů školy vpustit členy do školy) 
Odchod z tréninku : 17:50 – 17:55 hod ( členové, kteří odcházejí samostatně, musí mít písemný souhlas rodičů dle přihlášky ) 
 
Kroužkovné DDM :  Střelci I,II  1x týdně – 2.000 Kč/rok nutno uhradit převodem DDM nejpozději do 1.10.2019 

     2x týdně – 4.000 Kč/rok nutno uhradit převodem DDM nejpozději do 1.10.2019  
 
Poplatky SSK :   

- Správa SSK   ( zahrnuje hnací plyn do zbraní, terče, spotřební materiál, ceny do soutěží atd.) 
 1x týdně– 800Kč/rok úhrada dle předpisu převodem SSK nejpozději do 1.10.2019 

 2x týdně– 1.400Kč/rok úhrada dle předpisu převodem SSK nejpozději do 1.10.2019 
    
 

- Členský příspěvek  
 200 Kč/rok ( noví členové) úhrada dle předpisu převodem nejpozději do 1.10.2019 
 700Kč/rok (ostatní) úhrada dle předpisu převodem nejpozději do 1.10.2019 

 

- Střelivo  MATCH krabička 500 ks  - 200 Kč ( nutno zakoupit do 7.10.2019 na tréninku, nebo individuálně na 
http://www.schulzdiabolo.cz/ - Diabolo TARGET SPORT .177) 

 

Členové oddílu kteří nebudou mít uhrazené poplatky DDM a SSK v uvedených termínech nebudou v rámci tréninku 
střílet ! Členové bez vlastního střeliva nebudou od 7.10.2019 v rámci tréninku střílet !. 

 
V rámci tréninku pro střelce zajišťujeme základní vybavení pro zájmovou střelbu : 
- Vzduchová puška ( TAU 200), Vzduchová pistole, u pokročilejších střelců střelecký kabát, rukavice , řemen textilní 
- Oporu pro podepření zbraně 
- pronájem kyvety pro plnění zbrání CO2 
- bezpečnostní zástěnu, lapač střel,  terče, osvětlení terčů, chránič sluchu 
- trenér s kvalifikací pro vzduchovou sportovní střelbu po dobu tréninku 
- přístup na oddílové stránky pod registrací-, účast na oddílových výletech ( i pro rodinné příslušníky a kamarády) 
- přístup k účasti na střeleckých soutěžích odpovídajících dosažené výkonnosti ( určuje trenér), účast na oddílových soutěžích  
 
Vybavení, které si zajišťuje každý střelec na vlastní náklady : 
- sportovní oblečení a obuv do tělocvičny – bez přezutí nebude nikdo vpuštěn do areálu školy. Apelujeme na sportovní volné oblečení u 
dětí ( ne jeansy, atd.) a sportovní OBUV. 
- hnací plyn do vzduchových zbraní CO2 - zajištuje oddíl 
- příspěvky do ČSS v případě zájmu o členství a účasti na soutěžích ( cca 500 Kč / rok) 
- startovné na soutěžích ( cca 50-100Kč/závod) 
- střelivo ( 500 ran = 200 Kč) 
- dopravu na výlety, střelecké soutěže a ostatní oddílové akce 
 
Všichni členové kroužku a klubu mají za podmínky uhrazení kroužkovného přístup na webové stránky www.sskpraha5.cz. Prostřednictvím těchto 
stránek probíhá předávaní důležitých informací o činnosti oddílu jako jsou informace pro rodiče, propozice soutěží, výsledky soutěží, propozice 
výletů, fotky a videa s proběhách výletů atd. Na stránkách naleznete také zajímavé odkazy na dodavatele vybavení pro střelce, pravidla sportovní 
střelby  a kontakty na činovníky oddílu vč. trenérů. 
Pro přístup na webové stránky do sekce členů oddílu je třeba registrace, která proběhla na základě vyplnění přihláškového 
fomruláře do kroužku sportovní střelby.  
Připojit se také můžete na naše FACEBOOKové stránky . 
 
Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví trenéři oddílu. 


