
Practical Shooters s.r.o. představuje:

Extreme Long Range Challenge .22LR

střelnice Placy, CZ
23.3.2019

                                                                                                                          



Propozice

Místo konání:          Střelnice Placy, CZ                                   
Termín          23.3.2019                                                                                     
Organizace:          23.3.2019 08:00-09:00 registrace + poučení

   09:00-13:30 trénink 100-500m velkoráž + maloráž
   14:00-17:00 soutěž 100-300m maloráž

Ukončení celé akce: 23.3.2019 do 18:00

Registrace v místě:   23.3.2019 08:00 – 09:00

Doporučený počet nábojů: 50-100+ks pro trénink / 45ks pro soutěž

Cena :        600CZK / 25EUR vč. DPH (trenink + soutěž) 
-platba předem převodem na účet (po přijetí platby na účet je registrace brána jako 
dokončená)
-startovné je nevratné – v případě, že se přihlášený střelec nebude moci zúčasnit, může jej 
zastoupit jiný střelec (držitel ZP)
- v ceně startovného drobné občerstvení

Online registrace: do 15.03.2019 email: info@practical-shooters.cz , max. 50 střelců
    

Kategorie: Bez omezení

Výbava: vlastní zbraň + náboje, ochrana zraku a sluchu, 
střelba bude 

 
Zbraně: opakovací/samonabíjecí zbraně s puškohledem ráže do .338LM pro trénink

POUZE .22LR pro odpolední soutěž

Strava: drobné občerstvení v rámci startovného, jinak vlastní/možnost zakoupit něco na střelnici / 
objednat dovoz jídla

Důležité: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí
Akce bez diváků, pouze pro registrované účastníky + pozvaní hosté

H  odnocení a ceny: ceny pro 1.-3. místo

Další ustanovení:

-Střelecká akce společnosti Practical Shooters s.r.o. pod názvem Extreme Long Range Challenge .22LR, se koná 23.3.2019 na 
střelnici Placy, ČR, je pouze pro pozvané účastníky, kteří jsou držiteli ZP.
-Každý účastník je povinen řídit se pokyny organizátora, kterým je Tomáš Bělka. 
-Veškeré úkony na střelnici budou v souladu s platným provozním řádem střelnice a na pokyn organizárora / jím zvoleného řídícího 
střelby na úseku – při hrubém porušení bezpečnosti – provozního řádu střelnice, bude účastník vyloučen bez náhrady 
startovného!
-Střelba může být prováděna pouze funkčních zbraní a municí a na pokyn organizátora-řídícího na úseku.
-V průběhu střelecké akce je každý povinen  použít příslušnou ochranu zraku a sluchu a další ochranné pomůcky dle potřeby
-Každý z účastníků zodpovídá za své jednání / vybavení / zbraně / náboje / zdraví sám a zodpovídá za veškeré škody způsobené v 
souvislosti s jeho činností v areálu střelnice Placy
-V případě jakéhokoliv zranění, poškození materiálu, ztrátě materiálu atd, organizátor akce nenese žádnou odpovědnost v důsledku 
uvedené střelecké akce. 
-Účast na vlastní nebezpečí.
-Každý účastník soutěže je povinen se samostatně seznámit s provozním řádem střelnice
- Je zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky v průběhu celé uvedené akce



Organizace:

23.3.2019 08:00-09:00 registrace + poučení
   09:00-13:30 trénink velkoráž + maloráž 100-500m
   14:00-17:00 soutěž 100-300m
   17:00-18:00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

Časová organizace se může změnit dle průběhu akce

Soutěžící-účastníci uvedené střelecké akce budou seznámeni s průběhem a hodnocením každé střelecké položky 
na místě před zahájením střelby na úseku. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou změnu střeleckých položek, terčů, vzdáleností atd v závislosti na 
povětrnostních podmínkách.


	střelnice Placy, CZ

