MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
V OBLASTI ROZVOJE STŘELECKÝCH SOUTĚŽÍ V LOVECKÉM PARKÚRU A COMPAK
SPORTINGU
Cílem tohotomemoranda je potvrzení zájmu signatářů na spoluprácipři přípravě, realizaci a propagaci
soutěží v loveckém parkúru a compaksportingu, zvýšení počtu členů ASAT, zvýšení kvality služeb a
aktivit pro tyto členy.
Podporované rozvojové aktivity:
Informace o střeleckých soutěžíchv loveckém parkúru a compaksportingupořádané signatáři tohoto
memoranda bude možno umístit na oficiální stránky ASAT.
Na oficiálních stránkách ASAT bude umožněno střelcům se přihlašovat na tyto střelecké soutěže.
Výsledky z těchto soutěží budou umístěny na oficiálních stránkách ASAT do 5 dnů po doručení
administrátoru těchto stránek v domluveném formátu.
Na oficiálních stránkách bude k dispozici aktualizovaný seznam členů ASAT a rozhodčích s licencí ASAT,
kteříbudou mít zaplacen členský příspěvek pro rozhodčí na příslušný rok.
Zástupce signatáře memoranda bude po odsouhlasení valnou hromadou ASAT členem komise loveckého
parkúru, compaksportingu a lovecké kombinace.
K podpoře a rozšíření členské základny ASAT bude na střeleckých soutěžích v loveckém parkúru a
compaksportingusignatářů tohoto memoranda u soutěží zveřejněných na oficiálních stránkách ASAT
udělena sleva 16,666% ze startovného členům ASAT z ČR a zahraničním střelcům, kteří uhradí celoroční
poplatek v hodnotě standartního členského příspěvku ASAT.
Pro nečleny ASAT z ČR a zahraniční střelce s nezaplaceným poplatkem v hodnotě standartního členského
příspěvku ASAT zůstává plná cena startovného. V tomto případě signatář tohoto memoranda zašle na účet
sekce loveckého parkúru, compaksportingu a lovecké kombinace 8% z ceny startovného a bude použito
dle Pravidel hospodaření s finančními prostředky ASAT.
Pro zjednodušení zaplacení členského příspěvku ASAT a možnosti odstřílení střelecké soutěže za zlevněné
startovné bude každým signatářem tohoto memoranda určena osoba u které bude možné před
střeleckou soutěží členský příspěvek zaplatit, tato určená osoba zodpovídá za uložení vybraných příspěvků
na účet sekce loveckého parkúru, compaksportingu a lovecké kombinace a zaslání vyplněné přihlášky na
určenou adresu (příp. naskenovanou e-mailem) do 5 dnů, aby bylo možné pro další střeleckou soutěž
seznam členů opět aktualizovat.
Na střeleckých soutěžích v loveckém parkúru a compaksportinguuveřejněných na oficiálních stránkách
ASAT střílených dle mezinárodních pravidel FITASC bude určen hlavní rozhodčí soutěže,po domluvě
signatáře tohoto memoranda s komisí rozhodčích ASAT.
Na střeleckých soutěžích v loveckém parkúru a compaksportingu uveřejněných na oficiálních stránkách
ASAT budou rozhodčí s licencí ASAT či FITASC a zaplaceným členským příspěvkem ASAT pro rozhodčí na
příslušný rok odměněni o 10% více oproti ostatním rozhodčím.
Podmínky tohoto memoranda jsou pro všechny níže podepsané signatáře platné od 31. 1. 2017.
Koordinací rozvojových aktivit za účasti všech signatářů tito pověřují předsedu Komise pro lovecký parkúr,
compaksportinga loveckou kombinaci Ing. Jiřího Jandu

Ve Vrchlabí dne 31.1.2017

Asociace střelců na asfaltové terče
zastoupené předsedou komise pro lovecký parkúr, compaksporting a loveckou kombinaci
Ing. Jiří Janda
e-mail:janda50@seznam.cz

Lesy České republiky, s. p., LZ Konopiště, střelnice Vráž
na základě pověření zastoupená ředitelem Lesního závodu Konopiště
Ing. Miroslavem Jankovským
e-mail:mjan1250@gmail.com

Ariamed s.r.o., střelnice Ustaleč
Zastoupenájednatelem
MUDr. Markem Škantou
e-mail:info@ariamed.cz

ZO DNEŠICE „SK CINDERELLA“, střelnice Dnešice
Zastoupenápředsedou ZO
Jiřím Štenglem
e-mail:stengl@masobrejcha.cz

Střelnice Bzenec
Zastoupenásprávcem střelnice
Igorem Můčkou
e-mail:igor.mucka@email.cz

Střelnice Doubrava – Solnice
Zastoupená
Pavlem Zázvorkou
e-mail:pzazvorka@seznam.cz

