
Otevřený přebor Olomouckého KS ČSS
Druh soutěže: Soutěž jednotlivců ve sportovní střelbě v puškových disciplinách, zařazená do kalendáře akcí ČSS 

pro rok 2010, výsledky lze použít k nominaci na MČR

Pořadatel: Olomoucké krajské sdružení, SSK Přerov 0182

Ředitel soutěže: Jaroslav  Dermíšek

Rozhodčí: Jiří Janeček , A-0081, Jiří Janeček ml. C-1493

Disciplíny: LM, SM 60, LM,SM 3 x 20

Kategorie: a) muži a junioři  b) ženy, juniorky, dorostenky  c) dorostenci

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové ČSS, AVZO a HSTS

Data konání : 28. srpna  2010

Místo konání: sportovní střelnice Přerov-Újezdec, ulice Spojovací

Doklady: závodníci předloží při prezentaci průkaz příslušné organizace s registrační vložkou a vylepenou 
známkou, zbrojní průkaz a průkaz zbraně

Hodnocení: V  každé kategorii budou odměněni první tři závodníci věcnou cenou

Protesty: podle pravidel sportovní střelby s vkladem 500 Kč, písemně do rukou hlavního rozhodčího do 10 
min. po zveřejnění výsledkové listiny příslušné disciplíny

Startovné: 100,-Kč LM,SM 60,                   80,-Kč  LM,SM 3 x 20

Časový rozvrh: 8.00 – 9.00  prezentace
9.00    zahájení první směny      LM,SM60
10.30 druhá směna

12.00    zahájení první směny      LM,SM 3x20

vyhlášení výsledků bude provedeno do 30 
minut  po  ukončení  každého  závodu, 
časový  rozvrh  může  být  upraven  podle 
počtu zúčastněných závodníků.

Hospodářská 
ustanovení:

účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, zbraně a střelivo 
vlastní, vybrané startovné bude použito k úhradě nákladů spojených s organizací soutěže, 
rozhodčím všech kvalifikací a funkcí bude vyplacena odměna dle směrnic

Technické vybavení: střelnice je vybavena elektrickým zařízením pro posuv terčů, má dvacet stavů, dále je vybavena 
podložkami pro střelbu vleže a stojany na dalekohledy . LM,SM 60 se střílí  po dvou ranách do 
soutěžního terče, LM,SM 3 x 20 po pěti ranách do soutěžního terče.

Občerstvení: bude zajištěno v omezené míře v areálu střelnice

Pojištění: Pořadatel a organizátoři jsou pojištěni v odpovědnosti za škodu u pojišťovny Česká Kooperativa 
a.s., zdravotní služba je zajištěna odvozem do nemocnice Přerov

Jaroslav Dermíšek
ředitel soutěže


