
 

 
 
                                                                 30. 6. 2020 

 

Letní soustředění mládeže RSCM Ostrava a MSK sdružení 
 

V souladu s plánem v termínu od 17.8.-23. 8. 2020 proběhne soustředění sportovců RSCM Ostrava R, M, T. 
 
Místo konání: střelnice v Uherském Ostrohu pistole i pušky 
 
Ubytování:  Koupaliště Albatros 4 lůžkové chaty Ostrožská Ves 
 
Stravování: formou polopenze snídaně a večeře, obědy v restauraci Pod  Lipami , svačiny na střelnici. 
 
Střelivo, terčový materiál a nájem střelnice hradí RSCM Ostrava. Příprava Pu a  Pi . 
 
Nástup na soustředění: 17. 8. 2020 pondělí do 9 hodin střelnice v Uherském Ostrohu 
Vedoucí soustředění: Tomeček Květoslav 

Trenéři: pistole reprezentační trenér pan Břetislav Putna, trenér Hrbek Petr, pušky Drha Martin, 

 

Úhrady: A , B  = 3600,- Kč  , M = 3800 ,- Kč , T  4000 ,- Kč ,- , Ostatní  bez  zařazení  4300,-  Kč 

Doprava se bude řešit koordinovaně vedoucím soustředění. Sportovci si vezmou zbraně a materiál pro dané 

disciplíny. 

Oblečení na celou dobu pobytu včetně léků, které užívají. Při nástupu potvrzení o bezinfekčnosti. Doporučuji všem se 

připojistit případně je možnost uzavřít hromadné připojištění akce. 

 
………………………………………………………….. Přihlášky závazné ……………………………………………………………….. 
 
Jméno ……………………….. Příjmení …………………………… dat. Narození ……………………..číslo průkazu ČSS……………. 
 
Bydliště…………………………………………………………………kontakt na rodiče……………………………………………………. 
 
Mám povoleno koupat se v bazénu     ANO      NE   souhlas zákonného zástupce podpis…………………………………………….. 
Závazné přihlášky do 30. 7. 2020 včetně zálohy ve výši 2000 ,- Kč  předat vedoucímu soustředění. Platbu možno 
provést taky 
v místě soustředění. Případně na účet č. 94-4361850287/0100 
POZOR!!!!!   
při neúčasti sportovce se účtuje storno poplatek za rezervaci ubytování a nájmu střelnice ve výši 2500,- Kč 
 
DOPRAVA se bude řešit společně!!! 
      
 

                                                                                    
                                                                                                                                                       

                                                                  

                                                                Vedoucí RSCM Ostrava  
                                                                Tomeček Květoslav  

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ            

CZECH  SHOOTING FEDERATION        

            

Střelnice Poruba – Skalka      RSCM Ostrava – Tomeček Květoslav 

IČO 00539520    tomecek.kvetoslav@seznam.cz      +420 775 398 194 

 

 

 



Potřeby na dobu pobytu: 
 
Léky pokud někteří užíváte tak na celou dobu pobytu, sportovní oblečení, hygienické potřeby a ostatní na 
celý pobyt. 
 
Ubytování je v areálu letního koupaliště Albatros v Ostrožské Vsi. 
 
Střelci si vezmou zbraně pro dané disciplíny, střelecké pomůcky, dalekohledy atd.  
 
Střelivo na celou dobu pobytu obdrží střelci od RSCM , včetně terčového materiálu a možnosti přípravy pro 
účast na soutěži 3. kolo KZR a KZS , finále ČPTM KZR a MČR v kulových disciplínách. 
Střelnice je vybavena klubovnou, střelnicí na 10 metrů a 20 stavů na 50 metrů. K dispozici bude 
elektronické terčové zařízení SIUS 4 stavy. 
 
 
 

 
     
 
 
 
                                                   

     
 
 
 
 
 
                                                                                             

 

 


