
 
 

PropozicePropozicePropozicePropozice    
střelecké soutěžestřelecké soutěžestřelecké soutěžestřelecké soutěže    

název soutěž:název soutěž:název soutěž:název soutěž:    HOBES CUP HOBES CUP HOBES CUP HOBES CUP     
    
druh soutěžedruh soutěžedruh soutěžedruh soutěže: jednokolová soutěž jednotlivců zařazena do II. kat. 
 
pořadatel:pořadatel:pořadatel:pořadatel:        SSK 0398 Horní Benešov a ZO AVZO TSČ Horní BenešovSSK 0398 Horní Benešov a ZO AVZO TSČ Horní BenešovSSK 0398 Horní Benešov a ZO AVZO TSČ Horní BenešovSSK 0398 Horní Benešov a ZO AVZO TSČ Horní Benešov    
    
datum:datum:datum:datum:     středa  3. října středa  3. října středa  3. října středa  3. října 2020202011112222    
 
místo konání:místo konání:místo konání:místo konání:    malý sál sportovní haly Horní Benešov u zimního stadionu 
ředitel soutěžeředitel soutěžeředitel soutěžeředitel soutěže: Ing. Vlastimil Střílka–jednatel spol.HOBES s.r.o. Hor. Benešov 
organizační výboorganizační výboorganizační výboorganizační výborrrr::::     předseda soutěžepředseda soutěžepředseda soutěžepředseda soutěže – Josef Pečírka – předseda ZO AVZO TSČ 
jednateljednateljednateljednatel:Ing. Petr Černý , hospodářhospodářhospodářhospodář:Marcela Königová, tech. zabeztech. zabeztech. zabeztech. zabezpečenípečenípečenípečení: Eva Krsková  
Hlavní rozhodčíHlavní rozhodčíHlavní rozhodčíHlavní rozhodčí: Ing. Jan Jankejech ,PHK:PHK:PHK:PHK:    Ing.Pavel König , RPČRPČRPČRPČ: Marcela Königová 
 

DisciplínyDisciplínyDisciplínyDisciplíny                                VzPiVzPiVzPiVzPi    40,40,40,40,60,60,60,60,        
    
KategorieKategorieKategorieKategorie: mladší dorost, starší dorost, juniorky-ženy, junioři-muži 
StartovnéStartovnéStartovnéStartovné::::    děti, studenti, důchodci děti, studenti, důchodci děti, studenti, důchodci děti, studenti, důchodci 50,50,50,50,---- Kč Kč Kč Kč, , , , ostatnostatnostatnostatníííí 80, 80, 80, 80,---- Kč Kč Kč Kč    
Podmínky účastiPodmínky účastiPodmínky účastiPodmínky účasti: členové ČSS, AVZO, HSTS  po předložení platného průkazu 
OdměnyOdměnyOdměnyOdměny: v kat. nejméně tři  ceny  
  MladšíMladšíMladšíMladší žžžžáci ročník 2001áci ročník 2001áci ročník 2001áci ročník 2001---- a ml. a ml. a ml. a ml.    
                                                                                    Starší žStarší žStarší žStarší žáci ročník 2000áci ročník 2000áci ročník 2000áci ročník 2000----1999199919991999    
                                                                                    Mladší dorost  1998Mladší dorost  1998Mladší dorost  1998Mladší dorost  1998----1996199619961996    
        Starší dStarší dStarší dStarší dorost 1995orost 1995orost 1995orost 1995----1994199419941994    
        Muži, junioři  Muži, junioři  Muži, junioři  Muži, junioři  ----  ženy , juniorky  ženy , juniorky  ženy , juniorky  ženy , juniorky    
    

Protesty  výsledkůProtesty  výsledkůProtesty  výsledkůProtesty  výsledků:do rukou HR s vkladem 300,- do 20-ti minut po zveřejnění               
Časový rozvrh Časový rozvrh Časový rozvrh Časový rozvrh      prezence: od 14,0prezence: od 14,0prezence: od 14,0prezence: od 14,00000 hod. hod. hod. hod.    
             I. směna: 14:3 I. směna: 14:3 I. směna: 14:3 I. směna: 14:30000 hod hod hod hod       II.        II.        II.        II. SSSSměna měna měna měna 15151515:45:45:45:45    
Technické podmínkyTechnické podmínkyTechnické podmínkyTechnické podmínky::::  střelnice má 9 stavů s přitahovacími terči 
PojištěníPojištěníPojištěníPojištění::::        pořadatel je pojištěn pojistkou ČSS u poj.  
   Kooperativa 80-599004298 
zdravotní zajištěnízdravotní zajištěnízdravotní zajištěnízdravotní zajištění:nemocnice Bruntál 
občerstveníobčerstveníobčerstveníobčerstvení::::        v úzkém sortimentu na střelnici 
hosp.ustanoveníhosp.ustanoveníhosp.ustanoveníhosp.ustanovení::::    střílí se VzPi po dvou ranách do terče,do tělocvičny a malého sálu se vstupuje  
   v čisté obuvi 
přihlášky , informacepřihlášky , informacepřihlášky , informacepřihlášky , informace: Jan Jankejech  739 127077 
    Marcela Königová 723 730305 
RůznéRůznéRůznéRůzné::::    pořadatel si vyhrazuje právo na nutné změny 
 
V Hor. Benešově  17.9.2012    Ing. Vlastimil Střílka 
        ředitel soutěže 

CUP 


