
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Sobota 28.1.2017   

7 - 13,15 -  prezentace  

     8,00  -  I.    směna VzPi 40, 60 (nástup) 

10,05  -  II.  směna VzPi  40, 60 

12,10 -  III. směna VzPi 40, VzPu 40 

13,40 - Finále VzPi 60 (nástřel), potom 40 a vyhlášení výsledků VzPi 

15,00 -  IV. směna VzPu 60 

17,00 - V. směna VzPu 40 

18,30  -  Finále VzPu 60, 40 

20,00 -  Vyhlášení výsledků 

Neděle 29.1.2017 

7 - 13,15 -  prezentace  

     8,00  -  I.    směna VzPu 60 (nástup) 

10,05  -  II.  směna VzPu 40 

11,40 -  III. směna VzPi 60 a vyhlášení výsledků VzPu 

13,45 -  IV. směna VzPi 40 

16,00 -  Vyhlášení výsledků VzPi 

        Elektronické přihlášky se automaticky uzavírají při naplnění směn.  

     Různé :  

Střelnice je vybavena 40 přitahovacími stavy RIKA. VzPu se střílí na pásky 

s 10 terči po 1 ráně do terče, VzPi po dvou ranách do terče.  

Finále na elektroniku. 

Hodnocení zásahů strojky RIKA a DISAG.  

Občerstvení - bufet v místě. Pojištění závodníků – pojistka ČOV  

Aktuální informace o soutěži budou zveřejňovány průběžně na internetové 

adrese: www.strelbaliberec.cz, zde také najdete výsledky a fotky po soutěži. 

Pozn. Uložení zbraní a výstroje v sobotu možné v uzamčené šatně po 

vyhlášení výsledků. 

Popis cesty:  

Z autobusového terminálu MHD (Fügnerova ul.) autobusem č.15 směr 

Harcov, zastávka „Přehrada“ - hala 200 m po směru autobusu vlevo. 

Autem od Prahy odbočkou 300m před tunelem do centra, dále přes 

kruhový objezd rovně, kolem volné plochy po zbořeném podniku Textilana 

(uvidíte po pravé straně), na světelné křižovatce rovně podél tramvajových 

kolejí 30 m k další světelné křižovatce, zde úplně vlevo po asfaltové cestě 

do lesa – cesta vede kolem přehrady, na konci přehrady za mostem vpravo 

a po 200 metrech vlevo pod halou Technické univerzity je nové parkoviště. 

GPS Loc: 50°46'07"N, 15°5'12"E 

V blízkosti orientační bod – restaurace Bílý mlýn u přehrady. 
 

ZÁŠTITU NAD SOUTĚŽÍ PŘEVZAL PRIMÁTOR MĚSTA LIBERCE  

PAN TIBOR BATTHYÁNY 

Těšíme se na vás! 
 

 

PROPOZICE DVOJZÁVODU 

GP  LIBEREC   a   GP SYNER 

 Memoriál Miroslava Emingera 
 

SSK č. 0905 Liberec Vás srdečně zve na jubilejní 25. ročník dvojzávodu 

jednotlivců 1. kategorie a sledovaného závodu reprezentace ČR ve střelbě ze 

vzduchových zbraní. Závod se koná ve střelci oblíbené  sportovní hale 

Technické univerzity v Liberci, Na Bohdalci 715/30, 460 15 Liberec XV. 

Pokračujeme také již druhou desítku let v pořádání Memoriálu Miroslava 

Emingera - hodnotné ceny obdrží nejlepší střelci disciplín v součtu obou dní.  

Datum      : sobota 28. ledna 2017 GP LIBEREC VzPi,VzPu 

  neděle 29. ledna 2017 GP SYNER VzPi, VzPu 

Místo       : Liberec – hala TU Liberec - Harcov 

Disciplíny      : VzPu 40 a 60 ran stoje 

          VzPi 40 a 60 ran 

Kategorie    :  1. dorost 40 ran 

        2. ženy a juniorky 40 ran  

        3. muži a junioři 60 ran 

Ředitel soutěže   :   Romana Mikulčíková 

Předseda org. výboru : Hynek Mikulčík 

Tajemník soutěže   :  Milan Regner, mobil 725 515 203 

        Krakonošova 330, Liberec 14, PSČ 460 14  

        E-mail: info@strelbaliberec.cz 

Hlavní rozhodčí   : Antonín Gébl 

PHK      : Přemysl Mrňák 

RPČ      : Petr Kujan 
 

Přihlášky:  Pouze elektronicky do naplnění kapacity na stránkách 

libereckého kraje  www.shooting.cz/kraje/liberecky , kde 

bude startovka GP mít od 3.12. od 7,00 hodin svoje menu. 

Přihlášky od 1.12.2016 od 7 hodin pro RSCM a zahraniční 

závodníky a od 3.12. 2016 od 7 hodin pro ostatní střeleckou 

veřejnost.  

Ev. konzultace mailem na adrese tajemníka. 

Vklady   : Dorost 150,- Kč, ostatní 200, Kč při startu v jednom dni. 

Při startu v obou dnech dorost 200,- Kč, ostatní 300,- Kč 

Ceny   :  Na 1. - 3. místě ve všech kategoriích zvlášť pro příležitost  

těchto závodů vyrobené unikátní medaile, dále diplomy 

a věcné ceny. Zvláštní hodnotná cena za překonání rekordu 

GP LIBEREC v kategorii mužů VzPu a VzPi 60. V závodě 

GP SYNER pro disciplíny 60 ran putovní poháry. 

V Memoriálu ing. Emingera hodinky pro nejlepší střelce  

60 a 40 ran v součtu obou dní.   

Lékař   : zajistí pořadatel 

Ubytování  : V případě nenáročného ubytování ve vlastních spacích 

pytlech lze zajistit za 50,-Kč u pořadatele (možné i před 

soutěží a po soutěži). 

Prezentace nejpozději 1 hodinu 

před začátkem směny, do které 

 je závodník přihlášen        

ČASOVÝ PROGRAM 

http://www.strelbaliberec.cz/
http://www.shooting.cz/kraje/liberecky

