SS

St elnice je vybavena posuvným za ízením na všech 20 ti stavech.

PROPOSICE
sportovn st elecké akce
eského st eleckého svazu

Název akce:
Druh sout že:
Po adatel:
Datum konání:
Místo konání :
Disciplíny:
Kategorie:

Memorial Jana Malého
Sout ž jednotlivc II. kategorie za azená v kalendá i SS 2015
Sportovn st elecký klub Šumperk-Temenice 0272
6. ervence 2015 – pond lí
Sportovní st elnice v Šumperku - Temenici
LM 60, LM 3x20, SM 60, SM 3x20
A - muži a junio i - LM 60
B - ženy, juniorky a dorost - SM 60
C - muži a junio i - LM 3x20
D - ženy, juniorky a dorost - SM 3x20
Po adatel si vyhrazuje právo slou it kategorie podle ú asti
závodník .
Organiza ní výbor:
Šváb Jind ich
- editel sout že
Ing. Inderka Karel
- tajemník sout že
Svítilová Michaela
- hospodá sout že
Hlavní rozhod í: Dostál Bohumil
I. t A 0230
edseda HK: Vykydal Stanislav
II.t . B 0513
Rozhod í P : Driemer Vladimír
II.t . B 0509
a další rozhod í z SSK Šumperk – Temenice
Podmínky ú asti: lenové AVZO, SS a HSTS.
Doklady:
Platný lenský pr kaz, brojní pr kaz a pr kaz zbran .
ihláška:
Písemn nebo telefonicky na adresu :
Vladimír Driemer, Lidická 5A, 787 01 Šumperk
Mob.: 777 693 051
Mail.: vladriemer@seznam.cz
Startovné:
100,- K za jednotlivce a disciplinu LM, SM 60
60,- K za jednotlivce a disciplinu LM, SM 3x20
Zp sob sout že: Podle platných pravidel pro tyto disciplíny.

Odm ny:

První t i závodníci v každé kategorii.

asový rozvrh: 7.30 – 8.10 prezentace
8.15 – 8.25 nástup závodník
8.40 – zahájení závod
Protesty:
Podle PSS a ástkou 250,- K do 15 minut.
Hospodá ské ustanovení: Závodníci startují na vlastní náklady.
Technické ustanovení:
St elnice je krytá a má 20 samostatných stav . Každý stav je
vybaven podložkou pro st elce, stojanem na dalekohled a židlí.
St ílí se po 5 ranách do ter e na posuvná za ízení.

Zdravotní zabezpe ení:
Ob erstvení:
zné:

Nemocnice Šumperk

Ob erstvení zajišt no v areálu st elnice
St elnice se nachází za restaurací Zelený strom
v Šumperku–Temenici, ul. Pod Senovou 66. Ve m st na
ižovatkách jsou sm rovky „ SPORTOVNÍ ST ELNICE „.
edb žn p ihlášení závodníci se musí dostavit k prezenci
nejmén 30 minut p ed zahájením závodu /sm ny/. Závodníci,
kte í nebudou p edb žn p ihlášeni, budou za azováni dle
možnosti po adatele až do vy erpání kapacity st elnice.

šíme se na Vaši ú ast

V Šumperku 25. kv tna 2015
Driemer Vladimír
p edseda SSK
Šumperk-Temenice

Šváb Jind ich
edseda AVZO
Šumperk-Temenice

