
Svatováclavské střelby - memoriál PhDr. Emanuela Grepla  

 

Sponzoři:  

Zbraně a střelivo - ŠTURM  Nový Jičín, CAIRO CZ velkoobchod zbraní a střeliva, 

Železářství - Keller Kopřivnice, BONATRANS GROUP a.s. 

 

25.  Sedlnické 

Svatováclavské střelby 

10. Memoriál PhDr. Emanuela 

Grepla 
 

Termín  -     28. září 2020  
 

Místo   -     střelnice SSK Sedlnice   

(50 metrová) 

 

Časový rozvrh –  Prezentace a přejímky zbraní 8,
00

 – 8,
30

  

  -    zahájení střeleb  9,
00

  

 

Vypsáno pro  -     zbraně kategorie D 

  -     vojenské ráže nad 13mm včetně*) 

  -     3 + 10 ran v čase do 30min*) 

- příslušníky spolků vojenských historických jednotek 

- systém doutnákový, kolečkový, křesadlový, perkusní*) 

- hladká i drážkovaná hlaveň 

- bez použití optiky a nedobových pomůcek 

- střelba ve stoje, dle dobového vojenského předpisu nebo zvyklostí 

 

Disciplíny -    mezinárodní terč 50x50 

- vzdálenost pro hladké hlavně:  

 dlouhá zbraň 25 m*) 

 krátká zbraň  25 m*) 

- vzdálenost pro drážkované hlavně:  

 dlouhá zbraň 50 m*) 

 krátká zbraň  25 m*) 

- malovaný terč  
o 25 m*) 

 

Ředitel závodu   - Mgr. LANGER Jan 

Rozhodčí   hlavní  - členové KVH 

  pomocný - členové KVH 

Správce střelnice  - ČECH Tomáš  

Zbrojíř - přejímka zbraní - MATYÁŠ Jiří  

 

Pořádající -     Sportovní Střelecký Klub Sedlnice 0615 

-  společnost VSHŠ „les Enfants Perdus“ 
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Důležitá upozornění. 

Střelci startují na vlastní nebezpečí, nejsou pojištěni sportovní - hromadnou pojistkou. 

Dobové oblečení odpovídající zobrazovanému vojenskému tělesu a době je vítáno. 

Občerstvení účastníků v areálu střelnice je omezeno. 

Množství aktivních střelců může být z kapacitních důvodů omezeno, přednostně pro 

přihlášené elektronicky. 

V případě velké nepřízně počasí může být na místě akce zrušena. 

 

Prosíme zájemce o předběžnou registraci kvůli omezení kapacity střelnice na 60 zbraní na e-

mailovou adresu  –   LANGERWAFFEN@seznam.cz anebo využili přihlašovací složku na 

našich stránkách – www.perdus.org . Prosíme účastníky, aby si přivezli vlastní hrnky na kafe. 

 

Mapka umístění střelnice na okraji obce Sedlnice.  

                          V případě bloudění volejte -  +420 605 546 857. 

   

Přístup možný - 

od Bartošovic, od Mošnova, od Nové Horky (464) nebo exit E 462 Sedlnice (Pozor - 

silnice je v rekonstrukci!) 

 

 

 

*) Pořádající si vyhrazují právo upravit podmínky střelecké soutěže podle situace. 
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