
              
                  Memoriál Bohumila 

  

 

Pořadatel  ČSS,z.s. 

Datum konání 25.9

Místo konání Střelnice SSK Tatra 

GPS 48.8834800N  17.1326894E

Druh soutěže Závod je soutěží jednotlivců 

Disciplíny SP 30+30

Organizační výbor:  

Ředitel soutěže Zbyněk Borovec

Hlavní rozhodčí Ivan Průdek

Sbor rozhodčích členové SSK

Časový rozvrh 
 
 

07:
08:
09:

Startovné  100,

Ceny 1. -

Střelnice Krytá se stojany na dalekohledy a střeleckými stolky se židlemi.

Zbraně a střelivo Vlastní

Hodnocení a protesty do 20

Vyhlášení výsledků do 30min. po poslední směně a případných protestech

Hospodářská ustanovení 
 

Závodníci startují na vlastní náklady, na stř
občerstvení

Zdravotní zabezpečení Nemocnice TGM Hodonín

Pojištění 
 

Pořadatel i pořádající SSK jsou pojištěni v
škodu pojistkou ČSS.

Přihlášky zasílat Do 24.9

Informace 
 

Tel: 607

web:

 

Podmínky účasti: 
Závodu se mohou zúčastnit členové ČSS, AVZO i ostatní.
doklady podle zákona č.119/2002 Sb
Střílí se dle platných PSS. 

Účastníci jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice a pokyny pořadatelů.

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

Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem 

              P R O P O Z I C E  

Memoriál Bohumila Bašteckého SP 30+30

ČSS,z.s. - SSK TATRA Hodonín  0325 

25.9.2021 

Střelnice SSK Tatra Hodonín – Pánov 

48.8834800N  17.1326894E 

ávod je soutěží jednotlivců  

SP 30+30 

Zbyněk Borovec 

Ivan Průdek   C-1086 

členové SSK Tatra Hodonín 

:45 – 08:30 hod. prezence 
:45 hod. slavnostní zahájení 
:00 hod. zahájení první směny 

100,- Kč/4,- € - splatných při prezenci. 

- 3. Místo 

Krytá se stojany na dalekohledy a střeleckými stolky se židlemi.

Vlastní 

do 20 min. po zveřejnění výsledků do rukou HR se vkladem 500,

do 30min. po poslední směně a případných protestech

Závodníci startují na vlastní náklady, na střelnici bude zajištěno základní 
občerstvení 

Nemocnice TGM Hodonín 

Pořadatel i pořádající SSK jsou pojištěni v odpovědnosti organizace za 
škodu pojistkou ČSS. 

o 24.9.2021 na e-mail ssktatra.hodonin@seznam.cz

el: 607 703 992  

web: https://www.strelnice-hodonin.cz 

Závodu se mohou zúčastnit členové ČSS, AVZO i ostatní. Závodníci při prezenci předloží
doklady podle zákona č.119/2002 Sb. (ZP a Průkaz zbraně), platný průkaz organizace,

Účastníci jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice a pokyny pořadatelů. 

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

 
innost organizace je finančně podporována městem Hodonínem  

Bašteckého SP 30+30 

Krytá se stojany na dalekohledy a střeleckými stolky se židlemi. 

ů do rukou HR se vkladem 500,-Kč/20,-€ 

do 30min. po poslední směně a případných protestech 

elnici bude zajištěno základní 

odpovědnosti organizace za 

ssktatra.hodonin@seznam.cz, jinak při prezenci.  

prezenci předloží předepsané platné 
organizace, průkaz zdravotní pojišťovny. 

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


