
          Myslivecké sdružení „HLINÍK“ KUROVICE 
 
               zve všechny příznivce brokové sportovní střelby na 
                                         STŘELECKÝ DEN, 
                         který se koná 29.června 2019 v Kurovicích  
                                              

                                                 Program: 
                                       Broková střelba americký trap 

 

                                            Trénink: Pátek 28.června  
     14:00 – začátek tréninku 

                                          Rozsah trénink: 1 x 25 terčů -100 kč 

 

                             Hlavní závod: Sobota 29.června  
                                      8:00 - 8:25 - prezentace 

      8:30 - zahájení závodu  

Rozsah závodu:   Hlavní závod  2 x 25 terčů + finále  - 400 kč 

   Veteráni a začátečníci  2 x 15 terčů  - 250  kč 

 

Pro závodníky jsou připraveny hodnotné ceny 

 

                  Myslivecké sdružení Hliník Kurovice zve                                                                      
                   srdečně na závod Myslivce,přátele a 
              příznivce myslivosti a občanskou veřejnost 
 

     Mimo sportovního zážitku vás čeká bohaté občerstvení. 
 
        Děkujeme všem sponzorům a přátelům brokové střelby. 
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