Prázdninová cena p átel st elby
Druh sout že:

St elecká sout

Po adatel:

Pobo ný spolek AVZO BA

Datum konání:

8 ervence 2017
sobota

editel sout že:

jednotlivc

za azená do II. kategorie
erov ve spolupráci s SS klub 0182

Ji Jane ek

Tajemník sout že:

Zden

Disciplíny :

LM, SM 60

Hlavní rozhod í:

Karel Zeiler

RP

Ji Sotona 1216

Kategorie:

LM, SM 60 muži-junio i, ženy-juniorky, dorostenky, dorostenci

Podmínky

asti:

Prezence:

Tovaryš

0084

sout že se mohou zú astnit všichni lenové SS AVZO
07,30

08,30 hodin

Program:

nástup na stanovišt
LM,SM 60
II. sm na

08:30
10:30

íprava nást el
08:45
10:45

závod
09,00
11,00

Místo konání:

sportovní st elnice

Doklady:

závodníci edloží
prezentaci pr kaz íslušné organizace
vylepenou známkou, zbrojní pr kaz pr kaz zbran

Hodnocení:

podle platných pravidel sportovní st elby

Protesty:

podle pravidel sportovní st elby,
vkladem 500
rozhod ího do 10 min. po zve ejn ní výsledkové listiny

Startovné:

150,-

Odm ny:

erov

erov-Újezdec, ulice Spojovací

za disciplínu splatné

každé kategorii budou odm

registra ní vložkou

písemn do rukou hlavního
íslušné disciplíny

prezentaci
ni nejmén první

závodníci

cnou cenou

Hospodá ská ustanovení:

astníci sout že startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, zbran
st elivo vlastní, vybrané startovné bude použito na ceny
úhrad náklad spojených
organizací sout že.

Technické vybavení:

S elnice 50m má 20 posuvných stav , je vybavena stojany na dalekohledy

Ob erstvení:
Pojišt ní:

bude zajišt no dostate né mí

areálu st elnice

po adatel je pojišt pojistkou SS 52-00047140
zajišt na odvozem do nemocnice erov

Kooperativa a.s., zdravotní služba je

zné:

po adatel si v

ípad pot eby vyhrazuje právo na zm nu propozic.

ihlášky:

Ji Jane ek tel. 604415677 nebo e-mail janecekjiri.ssk@gmail.com

Popis cesty :

st elnice se nachází na konci obce, je eba projet ul. Hlavní es jeden zpomalova pak
odbo it na ul. Spojovací, odkud Vás sm rovky navedou až na st elnici. íjezd do Újezdce
od Olomouce je es centrum, po ulici Palackého, Komenského,
17 listopadu,
í.
Hov rkových kolem bitova po ulici 9. kv tna až
SAD, pak odbo it doleva do Újezdce.
Od Uherského Hradišt
es Horní Mošt nici
SAD. Od Ostravy es Prosenice, kolem
cukrovaru do Grymova, dále es Kozlovice do erova, kolem nemocnice pak ke bitovu
až
SAD. Do erova se dá ijet vlakem odtud autobusem do Újezdce na to nu kousek
od st elnice.
Ji Jane ek
editel sout že

