
 

PROPOZICE  MEMORIÁLU JAROMÍRA LUKÁŠE 
 

Pořadatel :                    SSK Radslavice u Přerova – 0284 

Místo konání :              Střelnice SSK Radslavice u Přerova, ulice Sportovní. V obci je směr  
                                       vyznačen směrovkami informačního systému obce. 

Datum konání :             8. září 2013 - neděle 

Časový rozvrh :             8.00 – 8.30 prezentace,  8.30 zahájení soutěže 
                                        Vyhlášení výsledků do 20 minut po zveřejnění výsledků. 

Druh soutěže :               Jednokolová soutěž jednotlivců zařazená do II. kategorie                                         

Disciplína :                     SP 30 + 30 ran 

Kategorie :                     A - Muži + junioři  

                                        B - Ženy + juniorky + dorostenci + dorostenky + SH1 

Podmínky účasti :         Členové ČSS, ČATHS, ČSTPS, HSTS a AVZO po předložení platných  
                                        dokladů. Zbraně a střelivo vlastní. 
                                        Účast na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace. 

Startovné :                      80,- Kč, členové SSK Radslavice start zdarma 

Ředitel soutěže :             p. Antonín Lukáš 

Hlavní rozhodčí :           p. Karel Zeiler,  A0084 

Technická ustanovení : Soutěž se střílí podle pravidel sportovní střelby a ustanovení těchto 
                                         propozic 

Ceny :                              Ceny obdrží pět nejlepších jednotlivců v kategorii A, dále  tři nejlepší 
                                         jednotlivci v kategorii B. Další ceny dle možností pořadatelů, v případě    
                                         že bude méně než 5 střelců v kategorii, budou kategorie sloučeny.                                                                            

Protesty :                        Písemně do 10 minut po zveřejnění výsledkové listiny do rukou HR,  
                                         s vkladem 500,- Kč, který při neuznání protestu propadá pořadateli. 

Zdravotní služba :          Nemocnice Přerov nebo rychlá LP – 155 

Přihlášky :            Telefonicky – 776 225 889,  e-mailem  - stanislavlukas@seznam.cz  
                                         nebo na střelnici. 

Občerstvení :                  Je zajištěno v klubovně na střelnici, káva, čaj, uzenina, oplatky. 

Různé :                            Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti na změnu propozic. 

                                          Střelnice je vybavena 24 stavy na mířenou a 15 otočnými stavy, dále 
                                          stolky a židlemi, v omezené míře stojany na dalekohledy. 

                                          Kontakt : Stanislav Lukáš mob. 776 225 889, další informace na 

       www : radslavice.cz/strelci 

 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 
          
 
 
 

 
Celoroční činnost SSK Radslavice je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a 
obce Radslavice 

 


