St elby pro ve ejnost pátek 16 - 18 hod. (100,-K /osoba)
Pro st elby možno použít pouze malorážné zbran a náboje 22.LR a 22.short

Sobota 8.dubna 2017

Startovné:
Odm ny:

Vážení p átelé st eleckého spotu
Zveme Vás na první st eleckou sout ž roku 2017, která se uskute ní na sportovní
st elnici Šumperk-Temenice .
Název akce:
Vymetání pavu in
Druh sout že: Volná sout ž ur ená pro držitele ZP a majitele krátkých
malorážných zbraní.
Po adatel:
AVZO Šumperk-Temenice
Datum konání: sobota 8. dubna 2017
Disciplíny:
A) St elecký souboj (vy azovací sout ž z krátkých zbraní)
B) Sout ž 5+10 na 25 m z pistole
Organiza ní výbor:
Šváb Jind ich
- editel sout že
Mgr. Valouch Stanislav - tajemník sout že
Svítilová Michaela
- hospodá sout že
Hlavní rozhod í: Driemer Vladimír
II.t . B 0509
edseda HK: Vykydal Stanislav
I.t . A 0206
Rozhod í P : Ryšavý David
II.t . B 0637
a další rozhod í z AVZO a SSK Šumperk – Temenice

A) 30,- K za disciplinu.
B) 40,- K za disciplinu
A) Vít z
B) První t i závodníci.

asový rozvrh: 8.00-10.00 prezence
9.00 nástup závodník a zahájení závod disciplíny B
Disciplína A po ukon ení disciplíny B a po rozlosování do
pavouka. Ukon ení prezence na disciplínu A je v 10.00. Po
tomto ase nebude p ihlášení možné z d vodu rozlosování.
Hospodá ské ustanovení: Závodníci startují s vlastními zbran mi a st elivem na
vlastní náklady a nebezpe í. Bude provád na kontrola ZP
aPZ. Závodníci b hem závodu nesmí být pod vlivem alkoholu
ani žádných omamných látek.
Zdravotní zabezpe ení: Nemocnice Šumperk
hem závodu m žete prezentovat svoji firmu. Velmi nám pom žete poskytnutím
cných cen pro vyhodnocení závodník , za které Vám up ímn p edem d kujeme
Po skon ení závodu m žete využít za ízení st elnice pro posezení se soupe i.
zné:

St elnice se nachází za restaurací Zelený strom v Šumperku –
Temenici, ul. Pod Senovou 66. Ve m st na k ižovatkách jsou
sm rovky „ SPORTOVNÍ ST ELNICE „.

http://www.strelnice-sumperk.cz/
Pravidla:

A) Dva vylosovaní st elci st ílí 3 rány do oto ných ter v ase
8s. Lepší sou et bod posouvá vít ze do dalšího kola až
k absolutnímu vít zi. P i shodném nást elu se série opakuje na 6s
eventueln 4s. Povolena pouze malorážná pistole (náboj 22.LR
nebo 22.short)
B) St ílí se z vlastní malorážné pistole (náboj 22.LR nebo
22.short) na vzdálenost 25m. Nást el 5 ran se po zkontrolování
zásah zalepí a následn se st ílí 10 ran do sout žního ter e. Tyto
ter e se dají k vyhodnocení hodnotící komisi. Hodnocení dle
pravidel sportovní st elby. Povoleno st ílet obouru . Bez rozdílu
kategorií.
Hodnocení zásahu: Kalibrem 5,6 mm

V Šumperku 12.b ezna 2017
Driemer Vladimír
p edseda SSK
Šumperk-Temenice

Šváb Jind ich
p edseda AVZO
Šumperk-Temenice

