
S  M  E  R  N  I  C  A    č. 2 / 2012      
Klubu Spišských strelcov v Spišskej Novej Vsi  

 
Reprezentovanie   Klubu spišských strelcov  na  streleckých súťažiach 

 
 V záujme skvalitnenia športovej činnosti členov Klubu a zameranie na športové 
strelecké disciplíny ISSF, v ktorých je možná účasť v postupových súťažiach Slovenského 
streleckého zväzu, Svetových pohároch, Majstrovstvách Európy i najvyššej súťaže - 
Olympiády, Klub spišských strelcov usmerňuje podmienky preplácania niektorých 
nákladov a zvýhodňovanie tréningových podmienok na strelnici Slovprezentu s.r.o.  
 Aktívnym členom je daná možnosť zapojiť sa do systematickej prípravy v zvolenej 
disciplíne  (disciplínach), športovej streľby podľa záujmu a vlastných schopností a tak 
prispieť k pozitívnej propagácií Klubu v oblasti športovej streľby na Slovensku.    
 
1./  Reprezentant Klubu spišských strelcov je : športový strelec, ktorý spĺňa tieto    
        podmienky:  1.1. Je členom Klubu a má zaplatené členské poplatky. 
            1.2. Prejavuje stály záujem o systematický tréning v zvolenej disciplíne  
          a zúčastňuje sa súťaži podľa streleckého kalendára.     
   1.3. Reprezentuje Klub v športových streleckých disciplínach:  
          - Vpi služobná  (veľkorážna pištoľ / revolver – služobná ) 
    -  VPi 30x30  (veľkorážna pištoľ – revolver) 
    -  ŠpPi 30+30  (športová pištoľ ) 
    -  Ľpi  60 (ľubovoľná pištoľ -olympijská disciplína ) 
    -  StPi 3 x 20  (štandardná pištoľ – národná disciplína) 
    -  Rpi  2 x 30  (rychlopalná pištoľ - olympijská disciplína ) 
    -  Streľba z historických zbraní  
    -  Pu na veľké vzdialenosti – SNIPER 
    -  VzPi   (vzduchová pištoľ) 
    -  Situačná streľba  
 
2./ Náhrada nákladov reprezentantov :  
   Strelcom, reprezentujúcim  Klub spišských strelcov, bude poskytnutá finančná  
náhrada vo výške štartovného ( maximálne 10€),  na konkrétnej súťaži, ak splní nasledovné 
podmienky:   
 2.1. V disciplíne sa umiestni minimálne v druhej tretine a dosiahne minim. III.výk.tr.
 2.2. Na Výsledkovej listine figuruje pod Klubom spiš. strelcov. 
 2.3. Predloží na zúčtovanie doklad o zaplatení štartovného, Propozície súťaže a  
        kópiu Výsledkovej listiny. Po splnení podmienok  bude úhrada vykonaná  
        najneskôr do sedem dní. 
  
3. Úľavy a záväzky reprezentantov Klubu pri užívaní strelnice Slovprezentu s.r.o. : 
 3.1. Po dohode s prevádzkovateľom strelnice, Slovprezent s.r.o. majú zľavu na         
vstupnom poplatku (okrem strelcov reprezentujúcich Klub), aj členovia Klubu,  ktorí sú 
zaradení v reprezentácii Slovenska. 
  



 
 3.2. Výška zľavy je 50 % zo vstupného  ( 4,90€ ), preukazovaného permanentkou.  
  K termínu schvaľovania tejto smernice:  2,45€ za jednu hodinu pobytu na  
 streleckom stanovišti. Pri uplatnení tejto zľavy musia sa tréningu zúčastniť   
 minimálne dvaja z reprezentácie.  
 3.3. Reprezentanti Klubu sa zaväzujú, že sa nebudú uchádzať o hodnotenie a   
        prevzatie cien na klubových a verejných streleckých súťažiach a súhlasia s  
        hodnotením „mimo súťaž“. Na takejto súťaži neplatia štartovné, no aktívne sa 
        podieľajú na organizovaní preteku.      
 
K sporným otázkam zaujíma stanovisko Predsedníctvo Klubu až do schválenia doplnkov 
Smernice najbližšou členskou schôdzou.   
 
 
Doložka:       Túto   S  M  E  R  N  I  C  U    č. 2 /2012   schválila jednohlasne   

   Výročná konferencia Klubu spišských strelcov   v Spišskej Novej Vsi dňa   
   3.2.2012 

   


