STŘELNICE NOVÉ SYROVICE 2018
Myslivecký spolek Bučina Nové Syrovice

Výcvikové střelecké dny budou probíhat v měsících duben - červen, (červenec srpen po dohodě) a od září - 11. října každý čtvrtek odpoledne od 15.30 do
18.00 hodin.
Nabízíme
Všem mysliveckým spolkům, jednotlivým myslivcům, lovcům i sportovním
střelcům


přezkoušení a nastřelení kulových zbraní



trénink střelby z kulovnice, malorážky, pistole a revolverů na
o pevné terče na vzdálenost 25 až 100 metrů
o na střelišti „běžící kňour“
o pohyblivý terč na 50, nebo 35 metrů



trénink brokové střelby
o automatický trap
o lovecký parkúr
o miniparkúr
o zajíc na průseku



výhody pro držitele permanentní vstupenky na střelnici
o na kulové střelnici střílí bez zápisného
o nastřelení zbraní mimo provozní dobu 50,-Kč
o sleva za terč na kulové střelnici á 5,-Kč, použití vlastního terče je bez poplatku
o příplatek na běžící terč je jen 0,50 Kč na jedno puštění
o na brokové střelnici sleva z každého asfaltového terče 1,50 Kč
o při soutěžích pořádaných Mysliveckým spolkem Bučina slevy ve výši vypsané
pro jednotlivé soutěže

Pro myslivecké spolky a větší kolektivy je nutné domluvit termín střeleb se střeleckým referentem MS
Bučina Nové Syrovice Ing. Miloslavem Peciválem, 602 576 020 (správce)
Ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 je kulová střelba, od 16.45 do 18.00 bude probíhat broková střelba,

Kulová střelba


terč pro kulovou střelbu á 15,-Kč (barevný) / á 10,-Kč (černobílý), vlastní terč 10,-Kč



originál olympijský terč běžící kňour ½ á 50,- Kč, oboustranný á 80,-Kč
o příplatek za běžící terč 1,-Kč za jedno puštění



nastřelování zbraní mimo provozní dobu střelnice poplatek 100,-Kč za jednu zbraň

Jednotlivci


zápisné 80,-Kč za jednotlivce a první hodinu střelby, platí i při nastřelování zbraní



druhá hodina střelby zdarma, za třetí a každou další i započatou hodinu 100,- Kč



nepřenosná permanentka pro kulovou střelnici 350,- Kč (1.000,- Kč vč. brokové)

Kolektivy nad 10 střelců


zápisné 70,-Kč za jednoho střelce u kolektivů nad 10 střelců

Při přestřelení držáku na terče příplatek 100,- Kč ! (platí pro jednotlivce i skupiny)

Broková střelba


asfaltový holub á 4,- Kč



asfaltový zajíc á 5,- Kč

Pronájem velké chaty


Pronájem velké chaty při střelbách 300,- Kč (max. 5 hodin), každá další i započatá
hodina pronájmu chaty 100,- Kč

Při objednání občerstvení od MS Bučina se pronájem chaty neplatí!

Pro myslivecké spolky a větší kolektivy je nutné domluvit termín střeleb se střeleckým referentem MS
Bučina Nové Syrovice Ing. Miloslavem Peciválem, 602 576 020 (správce)
Ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 je kulová střelba, od 16.45 do 18.00 bude probíhat broková střelba.

