
       II. ROČNÍK  VEREJNEJ  STRELECKEJ   SÚŤAŽE 

„Malá odstreľovačka“ 

  

 

 
Dátum konania :         26. júna 2015 o 17:00 hod.  (piatok) 
Miesto konania :   Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi /Skladový areál na Radlinského 17/   
Usporiadateľ :    Klub  Spišských strelcov  Sp. Nová Ves 
Technické zabezpeč.:  Slovprezent s.r.o   KRYTÁ STRELNICA  
Riaditeľ súťaže :   Mgr. Gustáv Krajči, predseda Klubu spišských strelcov  
Hlavný rozhodca:   Taďo Lajčiák  
 
Predpis :  Súťaží sa podľa pravidiel MaO zverejnených na stránkach www.sportovastrelba.sk, 
  usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo na výklad pravidiel a na prípadné 
  zmeny v týchto propozíciách o čom budú účastníci súťaže včas vyrozumení. 
Zbrane:  Streľba z dlhej malokalibrovej zbrane s okrajovým zápalom, kalibru .22, s optickým 
  zameriavačom /puškohľadom/  na terče a vzdialenosti špecifikované v pravidlách 
  a propozíciách súťaže. Zbraň v zmysle platných pravidiel súťaže. 
Strelivo:  Vlastné, kaliber .22 s okrajovým zápalom. Spotreba streliva: cca 70 ks. 
Rozsah súťaže: Súťaž je pretekom jednotlivcov. 
Kategórie:  Open 
Účasť:  Bez obmedzenia. 
Štartovné:  5 € za súťažiaceho, členovia Klubu spišských strelcov 4 € 
Cena:   Ocenený bude najlepší strelec, určený zo súčtu všetkých disciplín. 
Vyhlásenie výsledkov: 15 - 20 minút po vyhodnotení terčov. 
Protesty:  15 minút po zverejnení oficiálnej výsledkovej listiny, písomne u hlavného rozhodcu 
  s vkladom 10,-€. 
Ostatné: Podložku pre disciplíny v ľahu poskytne usporiadateľ. 
  Pre disciplínu Benchrest  sú k dispozícií pôvodne stoly na stanovišti, no usporiadateľ  
  negarantuje „nehybnosť“, pretože celá konštrukcia strelišťa  je prepojená. Súťažiaci  
  preto môžu použiť aj vlastnú podperu, či stôl.  
  Disciplíny sú prispôsobené dĺžke strelnice – 50 m. 
   
 Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.strelnica.snv.sk   
 
Časový rozpis:  17:00 – 17:15 hod. – prezentácia, poučenie a otvorenie súťaže 
   17:15 -  začiatok súťaže 
   19:00 hod. - predpokladaný koniec súťaže (podľa počtu súťažiacich) 
 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci 
budú o týchto zmenách včas upovedomení. 
UPOZORNENIE:   na strelišti je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku. 
                                                              

Usporiadateľ: 
 

Partneri:                                   
    
 



 
 

Orientačný súpis disciplín: 
 

 

- RUKOJEMNÍCKA DRÁMA 1. (terč veľkosti formátu A4) 
Streľba na 50 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 10 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie 
konkrétnou bodovou hodnotou, pri zásahu rukojemníka mínusové body. 
 

- PAVÚK 
Streľba na 35 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 5 rán. Vymedzený čas: 3 min. Hodnotenie konkrétnou 
bodovou hodnotou. 
 

- BENCHREST 
Streľba na 50 m sed spoza stola. Spôsob streľby: ľubovoľný nástrel + 20 rán. 
Vymedzený čas: 5 + 10 min. Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou. 
 

- RUKOJEMNÍCKA DRÁMA 2. (terč veľkosti formátu A3) 
Streľba na 50 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 10 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie 
konkrétnou bodovou hodnotou, pri zásahu rukojemníka mínusové body. 
 

- VZDUCHOVKOVÝ TERČ 14x14cm 
Streľba na 50 m v ľahu s oporou na klasický vzduchovkový terč. Spôsob streľby: 1 x 5 rán. Vymedzený 
čas: 5 min. Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou. 
Uvedené vzdialenosti sú doporučené. Usporiadateľ súťaže má právo ich upraviť podľa možností strelnice 
a technického zabezpečenia preteku. 
 
  
 
       Prevzaté z : www.sportovastrelba.sk  


