38. ročník střelecké soutěže občanů, společenských a zájmových organizací
R A D S L A V I C E - 8. května 2 0 13
1. Pořadatel :

Sportovně střelecký klub Radslavice

2. Druh soutěže :

Soutěž družstev organizací a jednotlivců ve střelbě ze sportovní malorážky
vleže na 50 m. Střílí se 5 ran nástřel a 10 ran do závodu.

3. Kategorie :

A) dorost, junioři a muži, soutěž jednotlivců a čtyřčlenných družstev. Jako
výsledek družstva se započítávají 3 nejlepší výsledky jeho členů.
B) dorostenky, juniorky a ženy, soutěž jednotlivkyň a tříčlenných družstev.
Jako výsledek družstva se započítávají 2 nejlepší výsledky jeho členů.
C) mládež 14 – 18 let, dívky a chlapci ročník 1995 a mladší, soutěž jednotlivců

4. Datum a místo :

Středa 8. května 2013 v 9.00 hodin na střelnici v Radslavicích

5. Přihlášky a vklad : Přihlášky od 8.30 hodin na střelnici. Vklad proti potvrzení přímo na střelnici
30,- Kč za jednoho střelce. Uzávěrka přihlášek v 10.00 hodin.
6. Ceny :

Kategorie A) vítěznému družstvu bude předán putovní pohár, 3 nejlepší
družstva a 5 nejlepších jednotlivců obdrží věcné ceny.
Kategorie B) vítěznému družstvu bude předán putovní pohár, 3 nejlepší
družstva a 3 nejlepší jednotlivkyně obdrží věcné ceny.
Kategorie C) mládež 14 -18 let, dívky a chlapci, soutěž jednotlivců vítěz obdrží pohár, 3 nejlepší jednotlivci obdrží věcné ceny.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny počtu cen v jednotlivých kategoriích dle
počtu přihlášených.

7. Protesty :

Budou řešeny formou dohody přímo na střelnici se zálohou 100,- Kč. Pořadatel
má právo před zahájením závodu upřesnit jednotlivá ustanovení.

8. Upozornění :

Této soutěže se nemohou zúčastnit střelci sportovních střeleckých klubů
a střelci víceúčelových zájmových organizací.

9. Občerstvení :

Uzenina z udírny a další občerstvení bude k zakoupení přímo na
střelnici.

V rámci dopoledne budou další akce pro předškoláky až po seniory – pro všechny členy rodiny:
soutěže ve střelbě ze vzduchovky, házení šipkami, přetahovaná, chůdy a další soutěže .
Za pořadatele srdečně zve k účasti Stanislav Lukáš – předseda SSK Radslavice

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

