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Česká republika

Camping Rožnov, Radhošťská 940, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zubří

StP 20+20+20

RP 30+30

Velká cena Radegasta
Hlavní zajímavosti v okolí:

        Valašské muzeum v přírodě (skansen) Rožnov p. Radh.

        hora Radhošť s kaplí a sochami sv. Cyrila a Metoděje – pěšky

        Pustevny – poutní místo s lyžařským areálem

        muzeum skla a gobelínů ve Valašském Meziříčí

        jeskyně v Teplicích nad Bečvou s lázněmi

        hvězdárna ve Valašském Meziříčí

tel: +420 571 648001-3, fax: +420 571 620513 

mobil:+420 731 504 071, e-mail: info@camproznov.cz
http://www.camproznov.cz , http://www.valassko.cz/camproznov

Český střelecký svaz

Sportovně střelecký klub Rožnov pod Radhoštěm

Č – 0328

Propozice

        rybolov

        letní kino, sauna, masáže, fit-centrum,  tenis, minigolf

        o víkendech folklórní akce ve Valašském muzeu

        areál Bučiska s jezdeckým klubem a skokanským můstkem

        muzeum Tatra Kopřivnice

        půjčovna motokár ve Frenštátě pod Radhoštěm

        golfové hřiště

        dílna ruční výroby skla s muzeem v Karolínce

        společenské místnosti s televizí a půjčovna televizních přijímačů

        půjčovna sportovních potřeb a spol. her, (kola, koloběžky

        hřiště pro děti i dospělé

        ohniště

V areálu campu naleznete

        samoobslužná kuchyňka a prádelna se sušičkou

        vyhřívaný bazén 25x12x1,5 m

        275 lůžek v jednopokojových i vícepokojových chatách, bungalovech se sociálním 

        plocha pro vlastní stany a číslované boxy pro karavany

        plochy pro vypouštění a napouštění vody do karavanů

        sprchy a umyvárny s teplou vodou

        chemické WC

        elektrické přípojky pro karavany

        hřiště pro tenis, nohejbal, minikopanou, badminton nebo volejbal

        hala se stolním tenisem, biliár, ruské kuželky, herna (hrací automaty)

        stravování v restauraci v kempu

        obchod s potravinami,

http://www.roznov.info/
mailto:info@camproznov.cz
http://www.valassko.cz/camproznov


Disciplíny: Rychlopalná pistole RP 30+30 Startovné: 80 Kč za jednotlivce a disciplínu.

Standardní pistole StP 20+20+20 Zbraně a střel.:

Druh soutěže: Hodnocení:

Pořadatel: Sportovně střelecký klub Rožnov p. R. č. 0328 Protesty:

Datum konání: Neděle Odměny:
Neděle

Neděle Zdrav. zabezp.:

Místo konání: Zubří - střelnice Březovec Pojištění:

Kategorie: 1. muži, junioři Hospodář. ust.:

2. ženy, juniorky, dorost

Časový rozvrh: 7:30 - 9:00 hod. prezentace Popis cesty:
8:00 hod. zahájení 1. směny RP
12:00 hod. předpoklad zahájení StP

Přihlášky: Karel Málek tel.: Podmínky účasti:

Ředitel soutěže: Josef Zeť
Hlavní rozhodčí: Karel Málek A-0182
PHK: Štefan Janošťák A-0497

Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové ČSS a 

SSZ, kteří předloží doklady.

Tajemník org. výboru: Předseda org. výboru:

Dle PSS s vkladem 500,- Kč.

Dle pravidel sportovní střelby ČSS - ISSF. Hodnotí se 

součet nejvyšších výsledků ze dvou závodů v každé 

disciplíně.

Prostřednictvím zdrav. střediska.

Účast v soutěži je na vlastní náklady. Ubytování zajistí 

pořadatel na základě závazné přihlášky.

Střelnice Zubří - Březovec:

Od hlavní cesty č. 18 přes koleje po 100 m vlevo, podél 

závodu Gumáren Zubří na značené křižovatce vpravo a 

po této hlavní cestě směrem do kopce podél garáží se 

po 300m na horizontu u první odbočky vlevo jede k 

zalesněné střelnici.

Vlastní

Účast  je na vlastní nebezpečí.

První 3 závodníci v každé kategorii a disciplíně obdrží 

věcné ceny. 

František JurajdaAlena Zeťová

Srdečně zvou pořadatelé!

24.8.2014

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového 

harmonogramu.

Propozice

střelecké soutěže VC Radegasta

Vícekolová soutěž jednotlivců, která je zařazena 

do 2. kategorie v rámci soutěží ČSS.

8.6.2014
13.7.2014

722 065 184
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