
Practical Shooters s.r.o. představuje: 

Winter Sniper Challenge

Střelná, CZ
15.-16.2. 2019

                                                                                                                          



Propozice

Místo konání:          Střelnice Střelná, CZ
GPS:          49.1780178N, 18.1259656E                                    
Termín          15.-16.2.2019                                                                                     
Start:          15.2.2019 09:00 – 16:00  LR trenink

16.2.2019 09:00 – 15:00 Winter Sniper Challenge
Ukončení celé akce: 16.2.201 16:00

Registrace v místě:   14.2.2019 20:00 – 15.2.201 08:00

Doporučený počet nábojů: 50-100ks pro trénink / 60ks + potřebná rezerva pro soutěž

Cena :        140EUR  (LR trenink + soutěž) 

Online registrace: do 01.02.2019 email: info@practical-shooters.cz , max. 20 střelců
    

Kategorie: Open

Výbava: vlastní zbraň + náboje, ochrana zraku a sluchu
doporučujeme: dálkoměr, střelecké podpěry/bagy/batoh (pro střelbu v různých polohách), 
pozorovací dalekohled, oblečení do každého počasí, vše co střelec vezme do soutěže bude 
nosit po celou dobu

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

Ubytování:                 VLASTNÍ.

Strava: vlastní

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

Hodnocení a ceny: ceny pro 1.-5. místo

Další ustanovení:

Winter Sniper Challenge, který se koná 15.-16.2.2019 na střelnici Střelná, je střelecká akce pouze pro pozvané účastníky. 
-Každý účastník je povinen řídit se pokyny organizátora, kterým je Tomáš Bělka. 
-Veškeré úkony na střelnici budou na pokyn organizárora / jím zvoleného řídícího střelby na úseku.
-Střelba může být prováděna pouze funkčních zbraní a municí a na pokyn organizátora-řídícího na úseku.
-V průběhu střelecké akce je každý povinen používat 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 Střelná.
-V případě jakéhokoliv zranění, poškození materiálu, ztrátě materiálu atd, organizátor akce nenese žádnou zodpovědnost v důsledku 
uvedené střelecké akce. 
-Účast na vlastní nebezpečí.
- Je zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky v průběhu celé uvedené akce v areálu Střelná.



Organizace:
-15.02.2019 09:00 – 16:00 LR trenink
-16.02.2019 09:00 – 15:00 Winter Sniper Challenge

Soutěžící-účastníci uvedené střelecké akce budou seznámeni s průběhem a hodnocením každé střelecké položky 
na místě před zahájením střelby na úseku. 
Veškerá střelba ve vzdálenostech 100-1000m v omezeném čase.
Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou změnu střeleckých položek, terčů, vzdáleností atd v závislosti na 
povětrnostních podmínkách.

Partneři akce:

German Gun Stock          www.german-gun-stock.de

Elornis Industry               www.elornisindustry.com

Cole-Tac Europe              www.coletac.eu

Vikings Coffe                    www.vikingscoffee.cz

Practical Precision UK    www.practicalprecisionuk.com

Custom Gear         www.custom-gear.cz

Wildgame         www.wildgame.cz


	Střelná, CZ

