
• Všichni RO, kteří chtějí střílet, mají dvě možnosti: 

 

A) Zaplatí snížené startovné pouze 45 EUR a za den práce RO jim náleží odměna 
80,-E  

Ubytování a stravování si hradí sami. Pořadatel zajistí nápoje v den hl. závodu 

To vše při splnění níže uvedených podmínek. 

Registrujte se prosím do squadu č. 13 !!! 

 

B) Startovné neplatí, ubytování a stravu zajišťuje pořadatel. Za den práce mu 
náleží odměna 15,-E (400,-CZK) 

To vše při splnění níže uvedených podmínek. 

Registrujte se prosím do squadu č. 14 !!! 

 

 

• RO se zúčastní briefingu v pátek 28.9, v 16h na střelnici. 

 

• RO musí být nejméně 30 minut před prvním squadem na střelnici, aby zkontrolovali 

terče a technické vybavení. 

 

• S problémem na střelecké situaci se neprodleně obraťte na Range Mastera nebo 

Match  Directora 

 

• RO se musí přihlásit do MOS a chce-li střílet, tak i jako střelec do závodu RO. Vše 

bude zveřejněno v MOS administraci. 

 

• Udržujte situace uklizené. Prosím, žádné použité terče na zemi, prázdné krabičky od 

munice, brokové nábojnice, láhve, zbytky od zálepek apod. 

 

• Po závodě RO a pomocníci pomohou situace rozebrat, ne rozbit !!! a veškerý materiál 

přesunout na okraj situace. 

 

• Po práci a po převzetí situace RM nebo MD obdrží RO a pomocníci odměnu. RM 

anebo MD podepíší výkazy bodů. 

 

 

 

• All shooting ROs have two options:  

 

A) They will pay reduced start  fee only 45 EUR and for one day work they will get 
80,-E  

This option is without an Accommodation and food. Organizer  will provide 
drinking water during main match  

It all is according next conditions bellow 

Make your registration pleas to squad no. 13 !!! 

 

B) Start fee free, Accommodation and daily food will provide organizer. For one day 
work RO will get 15,-E (400,-CZK) 

C) It all is according next conditions bellow 

Make your registration pleas to squad no. 14 !!! 

 

 

• RO will be on the RO´s briefing on Friday, 28th of September, at 16.00 o´clock on the 

range 

 

• ROs stay at least 30 min before squad starts at the range to check the targets and the 

technique. 

 

• Give information about problems in stage design immediately to the Range Master or 

to the Match Director 

 

• RO has to register in MOS and will be approved by match administration.  

 

• Keep the range clean of used targets, empty ammunition boxes, shotguns shells, 

bottles, empty patches stripes, …. 

 

• After the match, RO and Helpers help to dismount, not destroy !!! stages and all 

equipment bring on the border of the stage 

 

• After work AND after check of the stage through RM or MD the RO will get RO money 

and the Work card sign in the stats. 

 

 


