
VELKÁ CENA DINO SERVIS 

4. ročník 

Datum konání:  16. září 2023  
Místo konání:  Sportovní střelnice SSK Skalice u České Lípy 
Druh soutěže: Závod jednotlivců 
Kategorie soutěže: 2 – zařazena do kalendáře akcí ČSS 
Disciplíny: MARIETTE ( PeRe )    VETTERLI ( PePuC ) 
 KUCHENREUTER ( PePiC )   LAMARMORA ( PePuV ) 
 LORENZ ( PePiV ) , COMINAZZO ( KřPi )  PENSYLVANIA ( KřPu ) 
Kategorie: Společná 
Pořadatel: DINO SERVIS s.r.o. 
Ředitel soutěže: Kulhánek Jaroslav 
Hlavní rozhodčí: Saska Michal  -  B 1594 
PHK: Svatoš Pavel 
Přihlášky: Na www.sskskalice.cz kde si vyberete disciplínu,  čas, stanoviště a směnu ve 

které chcete střílet ( zaplňujte od 1. směny ), nebo v případě neúspěchu 
s přihláškou na jar.kulhanek@seznam.cz nejpozději do 20. srpna 2023. 

Doklady: Přihlášení předloží platný průkaz ČSS, AVZO, Unitop a pod, nečlenové OP. 
 Pro disciplínu MARIETTE (PeRe), ZP a průkaz zbraně. 
Startovné: 100,- Kč splatné při prezentaci 
Časový program: 8.00 - 8.50 prezentace závodníků 
 8.50 – 9.00 zahájení závodu 
 9.00  příprava 1. směna 
Protesty: Dle ustanovení PSS pro předovky, písemně do rukou HR s vkladem 300,- Kč. 
 Při neuznání protestu propadá pořadateli. 
Hodnocení: Hodnotí se každá vyhlášená disciplína, ale jen tehdy, pokud v ní startují  
 nejméně 3 závodníci.   
Ceny: 1 až 3 místo v disciplíně  -  diplom a věcná cena. 
Zdravotní zajištění: Nemocnice Česká Lípa. 
Různé: Krytá střelnice, 8 stanovišť,  není vybavená stojany na dalekohledy. 
Občerstvení: Teplé jídlo a nápoje zajištěny dle přihlášek na místě pořadatelem závodu. 
Informace: Jaroslav Kulhánek, e-mail: jar.kulhanek@seznam.cz, tel: 731 449 420. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic, které by vyhlásil při nástupu 
závodníků.  Rezervace stanovišť a časů startů na www.sskskalice.cz  

 
Střelnice je 3 km za Manušicemi směr Skalice u České Lípy, nebo odbočit v Pihelu na Skalici u Č. Lípy. 

 
Ve Skalici  na „Y“ křižovatce u 
truhláry do leva, dále podle šipek. 
 Pozn.: Kdo si pamatuje vystavený 
srub na tomto místě, tak ten byl 
odstraněn. 
 
Poloha: 50°44'19,21"N, 14°30'53,89"E 
    
 Rezerva   Kulhánek 
Jaroslav 

http://www.sskskalice.cz/
mailto:jar.kulhanek@seznam.cz
mailto:jar.kulhanek@seznam.cz
http://www.sskskalice.cz/
https://mapy.cz/s/3tDUq
https://www.dinoservis.cz/

