
 

 

Podmínky pro rozhodčí 

Termín závodu 
Počet 
situací 

Minimální 
počet ran 

Prematch: 29. 7 -30. 7. 2021 Mainmatch: 31. 7. – 1. 8. 2021 22 420 

 

- Plně hrazené ubytování a stravu v průběhu závodu (29. 7. -1. 8. 2021) - snídaně, 
oběd, večeře (Slunečný penzion Tasovice, Hotel La Port Dyjákovičky) 

- Možnost odstřílet si závod zdarma 

- Za každý den práce rozhodčího odměnu 700 Kč / 25 € pro ty, kteří si chtějí 
závod zároveň odstřílet 

- Za každý den práce rozhodčího odměnu 1000 Kč / 40 € pro ty, kteří budou 
pouze pískat 

V případě, že Tě naše nabídka oslovila, dej nám prosím co nejdříve vědět na e-mail:     
info@ipsc.zone. Následně doladíme vše potřebné (registrace, datum příjezdu, 
ubytování apod.).  

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžeš obrátit na výše uvedeném e-mailu 
nebo na telefonu +420 606 054 649 (Markéta Tischlerová). 

 

Conditions for Ros  

Competition date 
Number 

of 
stages 

Minimum 
number of 

rounds 

Prematch: 29. 7 -30. 7. 2021 Mainmatch: 31. 7. – 1. 8. 2021 22 420 

 

- Accommodation and full board are ensured for you for the whole match 
(29. 7. – 1. 8. 2021) – breakfast, lunch, dinner (Slunečný pension Tasovice, Hotel 
La Port Dyjákovičky) 

- Possibility to shoot in the competition for free 

- For each day of work as Range Officer, a reward of 700 CZK / 25 € for those 
who want to shoot in the competition at the same time 

- For each day of work as Range Officer, a reward of 1000 CZK / 40 € for those 
who do not want to shoot in the competition at the same time 

If our offer appealed to you, please let us know as soon as possible by e-mail: 
info@ipsc.zone. Later we will discuss everything you need (registration, date 
of arrival, accommodation, etc.). 

If you have any questions, you can contact us by e-mail 
or by phone +420 606 054 649 (Markéta Tischlerová). 
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