
Pozvánka 

Benchrestový špeciál    19-20.6.2021 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA: 

Dátum konania :                  19 – 20.6. 2021 / sobota, nedeľa / 
Miesto konania :                  Šulerloch – Strelnica M.A.S. 
Usporiadateľ     :                  KLUB  SPIŠSKÝ  STRELCOV  
Technické zabezpečenie :   ŠSK Spišan a MAS 
Riaditeľ súťaže :                   Korba Peter 
Hlavný rozhodca :                Kováč Milan 
PHK :                                   Korba Peter 
Zapisovateľ :                        Maťašovská Janka 
 
TECHNICKÉ  USTANOVENIA : 

Predpis a priebeh streľby v súťaži  :    ,, Benchrestový špeciál “ 

Súťažné disciplíny: 
         Terč  1.           - čas 30 min. 
                                 - neobmedzený nástrel 
                                 - 25 súťažných výstrelov  / jeden výstrel do každého terča / 
                                 - 50 m malokalibrová puška 
                                 - 25 m vzduchovka 
        
         Terč  2.           - čas 20min.  
                                 -bez nástrelu  
                                 -25 súťažných výstrelov  / jeden  výstrel do každého terča / 
                                - 50 m malokalibrová puška 
                                - 25 m vzduchovka 
 
Pri streľbe  je dovolené používať  prednú a zadnú oporu,/dvojnožka, strelecký bag, vysúvaciu 
nožičku/  
 
Zbrane a strelivo:     - ľubovoľná malokalibrová puška.22 LR mieridla optické 
                                 - ľubovoľná vzduchovka  mieridla optické 
                                 - vlastné zbrane a strelivo 
 
Podmienky účasti :     Súťaže sa môžu zúčastniť registrovaní členovia v streleckých kluboch                     
                                   ale aj držitelia ZP a malokalibrových zbraní a vlastníci vzduchových   
                                   zbraní. 
 
Zdravotné zabezpečenie:  Usporiadateľ 
Informácie :                        Korba Peter    0903 308 239 
Štartovné :        8, - € 
Kategórie :        Bez rozdielu / zmiešané / 
Strelnica  :        Otvorená 
Hodnotenie :     O poradí rozhodne najvyšší celkový súčet bodov z oboch disciplín. 
                         Prví traja obdržia diplom, pohár a medailu. 
Časový rozpis :                      8:30  -  9:00  prezentácia 
                                              9:00  -  Otvorenie preteku 
                                              9:30  -  Začiatok prípravy prvej zmeny 
                                             14:30 -  Predpokladané vyhlásenie výsledkov 



 

 
 
 
 
V opodstatnených prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeny propozícii. 
Pretekári a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení. 
 
Prihlášky na súťaž je potrebné zaslať do 17.6.2021 /24:00/ na e-mailovú adresu: 
peterkorbazam.kor@gmail.com 
 
Uprednostnení budú nahlásení súťažiaci. 
 
UPOZORNENIE :  na strelišti je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená je 
ochrana zraku. Štart všetkých účastníkov je na vlastnú zodpovednosť, nie sú poistení 
hromadnou poistkou. 

 

 
 
V súvislosti s rizikami šírenia sa COVID 19 je potrebné počas celej doby 

podujatia dodržiavať opatrenia na zamedzenie šírenia COVID 19 stanovené 
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné v čase konania 
pretekov. 
Predovšetkým upozorňujeme na dodržiavanie hygieny a respiračnej etikety, 
dodržiavanie bezpečných odstupov medzi osobami a obmedzenie zhlukovania 
osôb, prekrytie horných dýchacích ciest ochranným rúškom pri komunikácii 
medzi účastníkmi pretekov. 

 
Pred začiatkom hromadného podujatia sa účastník pretekov preukáže negatívnym 
výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 
hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie 
starším ako 24 hodín, potvrdení o prekonaní ochorenia Covid 19 nie starším ako 
180dní. 
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