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soutěž ve střelbě, míření a trefování 
 

Kdy:   V neděli  16. 9. 2018 
Kde:   Střelnice Poruba - Skalka 
Zahájení:  9:00 na střelnici 
   

                                                                      

 

 

Co Vás čeká?  Střelba ze vzduchovky, střelba z malorážkové pušky a pistole, střelba 

z foukačky, hod šipkami, hod granátem a spousta dalších stanovišť, kde 

musíte přesně zamířit a trefit co nejlépe. 

 

Kdo může soutěžit? Soutěž je otevřena všem bez ohledu na věk, pohlaví či vyznání. 

 

Věkové kategorie:  Bude se soutěžit ve čtyřech kategoriích podle věku - do 10 let, do 15 let, 

do 26 let a nad 26 let. 

 

Kolik to stojí?   Startovné je 50,-Kč na osobu. 

 

Co za to?  Ti nejlepší v každé kategorii obdrží diplom a drobné věcné ceny, všichni 

dostanou pamětní list, grilovaný párek + pitný režim. Nejlepší střelec 

letos obdrží pohár. 

 

Co s sebou? Dobré oblečení (dle počasí), dobrou náladu, ale hlavně dobrou trefu. 
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 Vladimír Peter – Pavouk: 774 499 129 

 
Mapka Střelnice (je to hned vedle lyžařského Ski areálu Skalka): 

 

 

 

Červeně – příjezd autem 

Z Ostravy Vřesinnské (konečná tramvaji v Porubě) pojračujete dále směr Vřesina. Ihned jak přejedete nově 

budovanou dálnici odbočte doleva a pak druhá odbočka doprava (je tam šipka ke střelnici). Z konečné Vřesinská je 

to asi 2 km. 

 

Modře – příchod pěšky 

Z konečné tramvaje se vydáte dále ve směru tramvaje č.5 (směr Porubské koupaliště). Asi po 200m před restauraci 

Sokolovna odbočte doleva, cesta Vás po dalších 200m dovede k otvoru v betonové zdi kolem budoucí dálnice. Po 

ní se dáte vpravo. Dálnice po chvíli skončí, pak odbočíte doleva k jezeru a podél něho dojde až ke střelnici. Cesta 

je z konečné zhruba 20 minut. 

 

http://www.sskporuba.cz/ 

GPS: 49°49'7.190"N, 18°8'24.147"E 
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