


Podvlíkačková soutěž

Vážení přátelé střeleckého sportu !
Zveme Vás co nejsrdečněji na poslední střeleckou soutěž roku 2010 
která  se  uskuteční  na  sportovní  střelnici  v Šumperku-Temenici  (za 
restaurací Zelený strom)

Pořadatel: AVZO a SSK Šumperk-Temenice

Datum konání: Sobota 16.října 2010 v 9.00 hod.
Disciplíny:

A. StM 3+5  vleže  a  SP 3+5  ran.  Součet  obou  disciplín  stanoví 
konečné pořadí. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek z pistole. 
Soutěž je přístupná od 12 let věku !!!!

B. Střelecký  souboj  z pistole /3  rány na  otočný  terč  v čase  8“/, 
vyřazovací soutěž přístupná od 18 let věku !!!!

Přihlášky  pro  disciplinu  B  se  berou  do  11  hodin  z důvodu 
rozlosování.
C.  Soutěž o nejlepší ránu na 50 m z pistole
Kategorie:
A   - muži, aktivní střelci

- muži ostatní
- ženy
- mládež od 12 do 18 let

B.   – bez rozdílu kategorií
C    - bez rozdílu kategorií
Ceny: V soutěži A/ první 3 závodníci v každé kategorii obdrží 

věcnou cenu.
V soutěži B/ cena vítězi.
V soutěži C/ zvláštní cena pro vítěze.



Startovné: A/ 50,- Kč za účastníka
B/ 30,- Kč za účastníka
C/ 10,- Kč za jednu ránu s možností dokupu.

Rozhodčí: Členové SSK s licencí.

Zbraně a střelivo :
A/ -zajistí pořadatel – vlastní není povoleno.
B/ - krátká zbraň ráže 5,6 a větší, lze použít vlastní zbraň.
C/ - krátká zbraň ráže 5,6 a větší, lze použít vlastní zbraň.

Zvláštní ustanovení:
Každý účastník musí mít oblečeny dlouhé

podvlíkačky !!!! Kontrola  a výběr pokut bude 
provedena při prezenci.

Nedodržení se trestá pokutou   20,- Kč   splatných ihned při kontrole.  

Občerstvení: zajištěno přímo na střelnici.

Během závodu můžete prezentovat  svoji firmu a výrobky.
Pokud přispějete na tento závod cenami budeme jenom rádi.
Předem děkujeme za případné ceny pro vyhodnocení závodníků.

Dostavte se v     dobré náladě k     přátelskému posezení   
po skončení závodů

Driemer Vladimír Šváb Jindřich
předseda SSK předseda AVZO
Šumperk-Temenice        Šumperk-Temenice



areál střelnice Šumperk – Temenice

Pod Senovou 66

střelby:
úterý – čtvrtek od 16.00 do 18.00
pro veřejnost cena 50 Kč/osobu


	A   - muži, aktivní střelci

