
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení sportovní přátelé, 
 

 těší nás, že jste přijeli na 24. ročník tradičních libereckých podzimních závodů. Jistě 

jste zaznamenali, že dřívější pořadatel – SSK Stráž n.N., byl nahrazen pořadatelem 

novým, Libereckým krajským sdružením. Ale věříme, že se na oblibě těchto závodů nic 

nezmění, i když se jmenují trochu jinak. GP Nisa bylo nahrazeno novým názvem, v tradici 

ale budeme pokračovat a budeme rádi, když se vám i tyto závody, byť v trochu jiném 

formátu, budou líbit.  
 

 Dovolte, abychom Vás informovali o tom, jak to dnes bude na závodech vypadat. 

Samozřejmě, jako každý pořadatel, chceme soutěž uspořádat na solidní úrovni. 

Potřebujeme k tomu ale i trochu té vaší pomoci – nebude vás to nic stát, stačí, když si 
přečtete tyto řádky . 
  

Informace pro účastníky,  
aneb co dělat, aby všechno bylo OK. 

Prezentace 
 Neměly by být problémy. Manušičtí si dali záležet a připravili vše tak, aby prezentace probíhala 
rychle a beze zmatků (poprvé si na našich závodech bereme příklad z Plzně ). Prosíme jen – 

zkontrolujte si svoje údaje, až se budete prezentovat. A jakmile při prezentaci výsledků 

zjistíte chyby ve vašich údajích, oznamte to okamžitě rozhodčím. Nejčastěji jsou chyby 

v roku narození a v klubové příslušnosti – pominul nejčastější problém, přeřazení dorostenek do žen, 

protože už ženy střílí 60 ran a všechno je jasné… Děkujeme 
 

Finále  

střílíme poprvé finále v jiné hale souběžně se střelbou základního závodu v tradiční velké hale – 

věříme, že závod se tím urychlí a aby finalisté nebyli bez diváků, budeme samozřejmě na probíhající 

finále upozorňovat na nástěnce i v rozhlase ve velké hale. Připomínám jen, že finálová hala je 

v prvním patře, cesta pro diváky je značena nápisy Finálová hala a šipkami. Je to potřeba, vchod je 

trochu nenápadný… Finalisté půjdou do této haly přes šatnu, kde se budou na finále připravovat… 
 

Pořadatelé 
 Kromě klubů našeho kraje (Manušice, Liberec, Ruprechtice a Stráž n.N.) musíme také poděkovat 

kolegům z moravského Tomečkova království a dobré duši Lobzů, Fandovi Poláčkovi.  

Jako obvykle budou na našem krajském webu (a také na www.strelbaliberec.cz) zveřejněny ihned 

po závodě výsledky, přijdou vám také mailem, pokud jste v našem adresáři. Pokud v něm nejste, 

stačí nahlásit u počítače dole v hale panu Regnerovi. 
 

Ubytování 
 Ti z vás, kteří využili naši nabídku na ubytování ve škole – odjezd na ubytování bude 15 minut 

po vyhlášení disciplíny VzPi – někteří jsou již ubytovaní, další se mohou domluvit s panem Regnerem 

nebo Janošťákem. 
 

Časový průběh - včetně časů finále bude vyvěšován aktuálně na nástěnce u prezentace a 

vyhlašován rozhlasem! 
 

Kódování startovního číslo u střelce:  
např. 120 = 1 - první směna, 20 - stav číslo 20 

např. 201 = 2 - druhá směna, 01 - stav číslo 1 
 

Ceny 
 Dodrželi jsme obvyklé ceny předchůdců – poháry, navíc diplomy a drobné ceny pro mladé střelce.  

 

Hodně štěstí a co nejvyšší výsledky přejí pořadatelé! 

  

Číslo 01 
 

Sobota 10.11. 2018 

7,00 hodin 
 

 

ZZpprraavvooddaajj  
GGPP  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  

 

http://www.strelbaliberec.cz/

