
KVH OSA o.s. Veselí nad Moravou Vás zve na : 

Otevřený přebor ve sportovní střelbě z předovek 

O velikonoční vajíčko 
Termín 4. dubna 2015 

Místo Střelnice Na Bachance, Veselí nad Moravou 

GPS 48°57'50.886"N, 17°23'16.023"E 

Ředitel závodu Vladimír  BEDNAŘÍK 

Hlavní rozhodčí Ing. Eduard KRATOCHVÍL ,  A-0248 

Tajemník závodu, PHK Roman  NEJESCHLEBA , 2-313 

Hospodář Zbyněk  IVÁNEK 

Registrace do závodu  Roman  NEJESCHLEBA   

Lékař Ordinace první pomoci NsP VNM – vůz pořadatele 

Startovné 100,- Kč / 4 EUR, za každou zvolenou disciplínu 

Přihlášky 

Přihlášky se přijímají pouze elektronicky na e-mail a to do 31.3.!  

(Po naplnění kapacity závodu se příjem přihlášek uzavírá – pouze jako 
případná náhrada za odhlášené starty. V den závodu se nepřijímají další 

přihlášky do závodu! ) 
 

DISCIPLÍNY Dle platných pravidel sportovní střelby v disciplínách : 

25 m  
50 m  

PePiC – Kuchnereuter,   PeRe – Mariette,  
PePuC – Vetterli,    PePuV – Lamarmora, Trapper  
Pozn. : V případě, že by jste měli zájem střílet ostatní disciplíny toto uvádějte do přihlášky 
s poznámkou. Daná disciplína se Vám vyhodnotí a pokud bude min. pět střelců, tak bude i vyhlášena. 

 

Hodnocení a protesty Protesty písemně u HR do 20 min po zveřejnění nebo vyvěšení výsledků s vkladem 500 Kč 

Doklady Podle zákona 119/2002 Sb., platný průkaz organizace, průkaz zdr. pojišťovny 

Technické ujednání Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy a opěrkami pušek. 
  

Ceny Jako vždy viz. bohatá expozice. 

Časový plán Prezentace vč. kontroly zbraní a dokladů od … 705 do 825 

Zahájení  800   - první směna zahájí střelbu  … 830 

Vyhlášení výsledků  Do 45 minut po ukončení střelby a případných protestů 

Občerstvení Zajištěno – Základní. Obsluha vzorná – ceny mírné, jako vždy. 

Kontakt sskvnm@seznam.cz,        www.kvhosa.estranky.cz  

Telefon  - pro přihlášky  777 326 771 (do ČR 00 420) 

Náklady spojené s účastí si hradí každý účastník sám a je povinen dodržovat provozní řád 
střelnice ve všech jeho bodech, včetně místních ustanovení!  

Závod se uskuteční za laskavé podpory Města Veselí nad Moravou 
 


