
 
 Sportovně střelecký klub Manušice 0200 
 
                    pořádá 5. ročník 

 

VELKÁ CENA  

 
Termín : PÁTEK !!!!!   28.09.2018  
 

Místo : Manušice, střelnice SSK 
 

Disciplína : Předovky    
    
 Perkusní revolver            MARIETTE   PeRe 25 m 

 Perkusní pistole vojenská LORENZ            PePiV 25 m 

 Perkusní pistole civilní           KUCHENREUTER PePiC 25 m 

Křesadlová pistole            COMINAZZO           KřPi    25 m 

 Perkusní puška vojenská     LEBEDA            PePuV 50 m 

 Perkusní puška civilní           VETTERLI            PePuC 50 m 

 Křesadlová puška                      PEDERSOLI  KřPu 50 m 
 
Kategorie: II 
 

Prezentace :                                   od 7:30 

Zahájení a poučení:           8:45            

První směna:                                              9:00 

Počet směn:                                                5 

 
Startovné:       100,- Kč za start v jedné disciplíně 

                 
Ředitel soutěže:               Antonín Pomeisl 
 
Rozhodčí:                         zajišťuje pořadatel 
 

 
Kontaktní osoba:     Antonín Pomeisl    mob.: 602 202 413 
                                   e-mail:  antonin.pomeisl@gmail.com 
 



                                               USTANOVENÍ 
 
Účast na závodech je podmíněna členstvím v Českém střeleckém svazu nebo jiné 
organizaci, zabývající se sportovní střelbou. Závodnící musí mít v disciplíně 
Mariette u sebe  platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 

Přihlášky 

Na závod je vyžadováno  přihlášení předem na výše uvedeném tel. čísle nebo 

písemně na antonin.pomeisl@gmail.com a to nejpozději do 26.9.2017. 

Informaci o zařazení na konkrétní stav a směnu obdržíte nejpozději 27.9.2017 

Případný neohlášený příjezd nebude odmítnut, ale nelze zaručit umístění všech 

požadovaných disciplín. Počet směn se nebude v žádném případě navyšovat. 
V případě potřeby je možné zajistit i ubytování. 
Pojištění: Hromadná pojistka ČSS 
 

Hodnocení a ceny:    U všech soutěží obdrží první tři závodníci diplom a věcnou 
cenu (příslušenství Narex) – Podmínkou je účast minimálně 
pěti účastníků v disciplíně. 

                                     
                                   Nejlepší absolutní výsledek v puškových disciplínách a 

nejlepší absolutní výsledek v pistolových disciplínách 
obdrží věcnou cenu – elektrické ruční nářadí z produkce 
Narexu.       

 

Protesty :                 Podle PSS do 20 minut po zveřejnění výsledků s  

                          vkladem 500,- Kč písemně hlavnímu  rozhodčímu.   

 
Zbraně a střelivo:     Vlastní, dle pravidel sportovní střelby. 
Startovné:                  Startovné je splatné při prezenci. 
 

 
Tech. ustanovení:         Dopravné, stravné popř. jiné náklady si hradí 

  každý účastník sám. 
 

Občerstvení:                 zajišťují svými specialitami  Mirka a Zdeněk Kučerovi  
 

Výsledková listina bude pro soutěžící v tištěné podobě na místě a následující  

pracovní den bude zveřejněna na portálu ČSS. Závod je součástí střelecké ligy. 

 

Antonín Pomeisl 
ředitel soutěže 
 

Na této akci budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy. Účastník této akce souhlasí s 

pořizováním a následným zveřejňováním fotografií a audiovizuálních záznamů na www stránkách 

Sportovně střeleckého klubu Manušice, sociálních sítích, propagačních materiálech a v médiích. 

mailto:antonin.pomeisl@gmail.com

