areál st elnice Šumperk – Temenice
Pod Senovou 66
st elby:

úterý – tvrtek 16.00 - 18.00 – trénink mládež - v tuto dobu
nelze st ílet z velkorážných zbraní ( 7,65 a více)
pátek 16.00 – 18.00 cena 100 K /hod osobu pro cizí a leny,
kte í nemají odpracovány brigádnické hodiny.

Jiný termín na základ dohody.
Od 17. íjna 2016 do 10. dubna 2017 st elnice
pro ve ejnost uzav ena.

15

2016

Podvlíka ková sout ž
Startovné:

Vážení p átelé st eleckého sportu !
Zveme Vás co nejsrde ji na poslední st eleckou sout ž roku 2016,
která se uskute ní na sportovní st elnici v Šumperku-Temenici (za
restaurací Zelený strom)
Po adatel:

AVZO a SSK Šumperk-Temenice

Datum konání:
Disciplíny:

Sobota 15. íjna 2016 v 9.00 hod.

A. StM 3+5 vleže a SP 3+5 ran. Sou et obou disciplín stanoví
kone né po adí. P i rovnosti bod rozhoduje výsledek z pistole.
Sout ž je p ístupná od 12 let v ku !!!!
B. St elecký souboj z pistole /3 rány na oto ný ter v ase 8“, p i
rovnosti bod se as zkracuje na 6“ eventueln 4“/, vy azovací
sout ž p ístupná od 18 let v ku !!!!
ihlášky pro disciplinu B se berou do 11 hodin z d vodu
rozlosování.
Kategorie:
A. – muži, junio i
- ženy, juniorky
- mládež od 12 do 18 let

Rozhod í:

A/ 60,- K za ú astníka
B/ 40,- K za ú astníka
lenové SSK a AVZO s licencí.

Zbran a st elivo :
A/ -zajistí po adatel – vlastní není povoleno.
B/ - zajistí po adatel – vlastní není povoleno.
Zvláštní ustanovení:

Každý ú astník musí mít oble eny dlouhé
podvlíka ky !!!! Kontrola a výb r pokut bude
provedena p i prezenci.
Nedodržení se trestá pokutou 20,- K splatných ihned p i kontrole.
Ob erstvení: zajišt no p ímo na st elnici.
hem závodu m žete prezentovat svoji firmu a výrobky.
Pokud p isp jete na tento závod cenami budeme jenom rádi.
edem d kujeme za p ípadné ceny pro vyhodnocení závodník .
Dostavte se v dobré nálad a k p átelskému posezení
po skon ení závod .

B. – bez rozdílu kategorií
Ceny: V sout ži A/ první 3 závodníci v každé kategorii obdrží
cnou cenu.
V sout ži B/ cena vít zi.

Driemer Vladimír
edseda SSK
Šumperk-Temenice

Šváb Jind ich
edseda AVZO
Šumperk-Temenice

