
Terče „SNIPER 2017“ 

 
Terč: BENCHREST  

Vzdialenosť: 50 metrov  

Poloha: ľah  

Čas: 3 minúty 

Počet rán: nástrel + 10 

Priebeh: Strelec po zaujatí polohy strieľa na 10 benchrestových kruhov čase 3 minút.  

Hodnotenie terča: Zásah kruhu sa hodnotí konkrétnou bodovou hodnotou. V každom kruhu sa 

započíta len jeden zásah. V prípade , že strelec zasiahne kruh dvoma ranami, tento kruh sa hodnotí 

ako nulový. Zásah stredovej bielej bodky sa hodnotí 11 bodmi.  

Maximálny počet bodov: 110 

 

Terč: BOWLINGOVÁ GUĽA 

Vzdialenosť: 30 metrov 

Poloha: stoj, kľak (sed), ľah 

Čas: bez časového limitu 

Počet rán: 3 rany v stoji, 3 rany kľak (sed), 3 rany ľah 

Priebeh:  Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec uchopí zbraň, zaujme polohu v stoji, nabíja 3 

náboje a strieľa na kruhový terč v tvare bowlingovej gule. Potom nabije a strieľa 3 ranami  v polohe 

kľak (sed). Nakoniec zaujme polohu v ľahu a strieľa 3 rany.  

Hodnotenie terča: Zásah sa hodnotí konkrétnou bodovou hodnotou.  

Maximálny počet bodov: 90 

 

Terč: PRESTRELKA 

Vzdialenosť: 40 metrov 

Poloha: ľah 

Čas: 5 minút 

Počet rán: 10 

Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec strieľa na 10 figurín označených bodovou 

hodnotou (jeden cieľ – jedna rana). 

Hodnotenie terča: Zásah sa hodnotí konkrétnou bodovou hodnotou. 

Maximálny počet bodov: 120 

 

Terč: KRUHY 

Vzdialenosť: 40 metrov 

Poloha: ľah 

Čas: bez časového limitu 

Počet rán: 8 

Priebeh: Strelec na povel rozhodcu strieľa na malé čierne kruhy zobrazené na terči(jeden cieľ – jedna 

rana).  

Hodnotenie terča: Zásah čierneho kruhu v prvom rade sa hodnotí 15 bodmi a zásah v druhom rade 

10 bodmi.  

Maximálny počet bodov: 100 

 

 

 



Terč: SPIŠSKÝ CIFERNÍK 

Vzdialenosť: 60 metrov 

Poloha: ľah 

Čas: 5 minút 

Počet rán: 13 

Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec strieľa na 12 kruhových cieľov ciferníka 

označených príslušnou bodovou hodnotou a 1 krát na stred ciferníka.  

Hodnotenie terča: Jeden cieľ - jedna rana. Zásah sa hodnotí konkrétnou bodovou hodnotou 

vyznačenou na terči (hodnotia sa aj mínusové body!). 

Maximálny počet bodov: 100 

 

Terč: GONGY 

Vzdialenosť: určená pred streľbou (40-60 metrov) 

Poloha: ľah 

Čas: 2,5 minúty 

Počet rán: 5 

Priebeh: Strelec na povel rozhodcu strieľa na oceľové gongy o priemeru cca 10 cm.  

Hodnotenie terča: Zásah gongu sa hodnotí 10 bodmi. Nezasiahnutie terča nebude penalizované. 

Maximálny počet bodov: 50 

 

Celkový počet rán: 55 + nástrel 

Maximálny počet bodov: 570  

 

 

V prípade nepriaznivého počasia sa pretek uskutoční na krytej strelnici. 

Usporiadateľ si vyhradzuje v tomto prípade právo na zmenu terčov 

a vzdialeností!!! 
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