
 

Česká Benchrestová Asociace 
 

Benchrest club Praha 
 

PROPOZICE  STŘELECKÉ SOUTĚŽE    
 

 

Datum konání:  

   

Třídy: Rimfire Int. Sporter Light Varmint Heavy Varmint 

 Air rifle Light Varmint Heavy Varmint A Heavy Varmint B 

  Open Class 

 

Kategorie:  

Druh soutěže:   
 

Místo konání:   

Ředitel soutěže:  

Hlavní rozhodčí:  

 

Doklady:  OP, ZP a Průkaz zbraně. Bez těchto dokladů nebude start v soutěži povolen. 
Soutěžící bez ZP se mohou zúčastnit jen pokud mají doprovod odpovědné osoby. 

 

Startovné:  Členové CBRA    Hosté 

 

Zbraně:  Dle pravidel CBRA a ERABSF, včetně střeliva a povolených pomůcek. 

Pravidla soutěže: Průběh a hodnocení podle mezinárodních pravidel WRABF - ERABSF. 

Terče:  Mezinárodní terč WRABF - ERABSF, počet terčů  

 

Bezpečnost: Každý účastník soutěže stvrdí svým podpisem seznámení se s provozním řádem střelnice, 
vnitřními předpisy a bezpečnostními předpisy. 

Časový rozvrh:   

 

 

 

 

Protesty:  20 minut od zveřejnění výsledků u hlavního rozhodčího soutěže (vklad 500 Kč). 

Ceny:   

 

Vyhlášení: Výsledky budou vyhlášeny po skončení celé soutěže za všechny třídy. Při nepřítomnosti 
soutěžícího při vyhlášení výsledků bude diplom, medaile či pohár deponován u pořadatele, 
případná cena propadá ve prospěch pořadatele. 

 

Občerstvení:   

 

Pojištění:  Soutěž není pojištěna, účastníci soutěže se v případě zájmu mohou pojistit individuálně. 

 

1. pomoc:   

  

Přihlášky: Registrace na www.benchrest.cz nejpozději 1 den před konáním soutěže. Neregistrovaným 
střelcům bude účast umožněna dle možností pořadatele. 

 
 

V            Za organizační výbor soutěže 
Dne           


	Datum soutěže: 25.03.2012
	Název soutěže: Předsezónní routěž v malorážkovém a vzduchovkovém benchrestu
	Rimfire IS: Off
	Rimfire LV: Ano
	Rimfire HV: Ano
	Air rifle LV: Off
	Air rifle HVA: Off
	Air rifle HVB: Ano
	Open class: Ano
	Kategorie soutěže: [Air rifle + Rimfire Benchrest]
	Druh soutěže: [Registrovaná soutěž]
	Místo konání: Střelnice Malý Újezd
	Ředitel soutěže: Pavel Cink
	Hlavní rozhodčí: Ladislav Ninger
	Startovné CBRA: 150 Kč
	Startovné Hosté: 150 Kč
	Počet terřů: [1]
	Casový rozvrh: 09:15 - 10:0010:00 - 10:1510:15
	Časový rozvrh - popis: Registrace soutěžících, přejímka zbraníLosování soutěžících, poučeníZahájení soutěžePo ukončení soutěže vyhlášení výsledků
	Ceny: Medaile pro první tři místa v kategorii s účastí nejméně tří soutěžících
	Občerstvení: Zajištěno na střelnici
	První pomoc: Nemocnice Mělník, Pražská 528, 276 01 Mělník, tel: 315 639 111
	Kde: Praze
	Kdy: 19.03.2012
	Kdo: Pavel Cink
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