
  

Vážení střelečtí přátelé, dovolte nám Vás pozvat na 

Poslední myslivecké střelecké setkání roku 2018  
Toto proběhne zároveň jako střelecká soutěž v VS K4M. 

Místo konání Veselská střelnice – Na Bachance 

Termín  Neděle 28. 10. 2018  v 830 
 

Ředitel setkání a závodu Vladimír BEDNAŘÍK 

Rozhodčí a registrace do závodu Roman NEJESCHLEBA - 2/313 

PHK Ing. Jiří KAMRLA 

Startovné 300,- Kč  / 12 EUR 
 

 

V E L K Ý   S T A N D A R D – VS  
Disciplína Počet ran Vzdálenost Mířidla Časový limit 

Liška vleže, Reduk. srnec  s op. pevné tyče,  Reduk. kamzík s op. volné tyče, 
Reduk. kanec z volné ruky 10+10 50 m Optická 6+6 min 

, 

Střílí se na mezinárodní terče (optika bez omezení, váha zbraně dle pravidel ČMMJ) 
   

Program  800 - Zahájení a registrace 

 900 - Střelecká část 

 Vyhodnocení střelecké části 

 Společenská část – diskuze ohledně všech věcí kolem a okolo, posezení   
  

Přihlášky Elektronicky e-mailem, nebo formou SMS a to do 14.10., nebo do naplnění kapacity (která je omezená) 

Hodnocení  Podle pravidel střeleckého řádu ČMMJ a střeleckého poriadku SPK, dle místa konání - BEZ PROTESTU 

Výsledky 
Budou vyhlášeny do 40 minut po ukončení poslední směny. 
Střelecké výsledky z tohoto setkání budou započítány jako 0-té kolo následujícího ročníku ZMSL 2019 

Doklady Podle zákona 119/2002 Sb., Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz 
zbraně, zbrojní průkaz. 

  

Ceny Pro 1.-3. V pořadí ve stanovených kategoriích za minimální účasti 5 střelců v kategorii 

Kategorie Muži a Veteráni  

Pojištění Každý účastník vlastní pojistkou 

Časový plán prezentace Prezentace vč. kontroly zbraní a dokladů od 8
00

 do 8
55

 

Zahájení střelby 900   

Vyhlas. výsl. a předání cen Do 40 minut po ukončení střelby 

 

Přihlášením do závodu vyjadřují jednotliví účastníci souhlas se zpracováním osobních údajů. 

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

 


