Sbor Dobrovolných hasičů Lukavice
Vás zve ve spolupráci s dalšími spolky* na

Přijďte za námi a …





Seznamte se se zbraní (popis, údržba, střelivo)
Seznamte se s používáním zbraní (bezpečnost uložení a manipulace, střelba a prostor
střelnice)
Zastřílejte si na plechové či papírové terče
Každý obdrží sladkou odměnu a ti nejlepší střelci věcné ceny.
o Kategorie mladší chlapci, mladší dívky (ročník 2006 a mladší)
o Kategorie starší chlapci, starší dívky (ročníky 2002 – 2005)

Kdy a kde:
21.05.2017 od 13:00 – Výsonín okr. Chrudim – na konci pohádkového lesa
03.06.2017 od 15:00 – Loučky okr. Chrudim – v rámci dětského dne
10.06.2017 od 15:00 – Lukavice okr. Chrudim – v rámci dětského dne
16.09.2017 od 15:00 – Lukavice okr. Chrudim – v rámci střeleckého dne

Bližší informace poskytne Vlasta Zástěrová, vlasta.zasterova@seznam.cz, tel : 724 082 876 .
Průběžné výsledky nejlepších střelců budou zveřejněny na stránkách obce www.lukavice.com .

*Pořádáno ve spolupráci se spolky Sova Výsonín, SDH Vížky, Sokol Lukavice.
Akce je pořádána za podpory grantu „Mladý sportovec“ od Sdružení sportovních svazů ČR.

Popis střelby:
Střílí se ze vzduchovky z pozice vleže
Střílí se na terče ve vzdálenosti 10m
Střílí se na papírové terče s body (viz vpravo)
Střelec máš 6 diabolek (nábojů)
Střelec před započetím střelby uvede na zadní stranu terče
(jméno, město, ročník narození a telefonický/mailový kontakt)

Způsob vyhodnocení:
Mladý střelec dostane něco sladkého při každé střelbě.

Na závěr sezony budou vyhodnoceni nejlepší střelci
Hodnotí se součet bodů vystřílených na terči (max. 6x10 = 60 bodů).
Hodnotí se každý terč zvlášť, počet pokusů není omezen.
V každé kategorii bude vyhlášeno 6 nejlepších střelců.
Střelci obdrží diplom a věcnou cenu při vyhlášení.
Střelci budou pozváni na vyhlášení na základě kontaktu uvedeném na terči.
Vyhlášení proběhne v říjnu 2017 v Lukavici.

*Pořádáno ve spolupráci se spolky Sova Výsonín, SDH Vížky, Sokol Lukavice.
Akce je pořádána za podpory grantu „Mladý sportovec“ od Sdružení sportovních svazů ČR.

