VEĽKONOČNÁ

V E R E J NÁ

STRELECKÁ SÚŤAŽ
Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ
Verejnej streleckej súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania starší ako 15 rokov, ktorí pri
prezentácií predložia občiansky preukaz a zaplatia štartovné podľa vydaných Propozícií. Majitelia
zbrojných preukazov a strelných zbraní môžu strieľať s vlastnou zbraňou. Občanom bez zbrojných
preukazov a zbraní budú /za poplatok/, poskytnuté zbrane podľa výberu a príslušné strelivo. Na
takéhoto súťažiaceho bude počas streľby dozerať inštruktor.
Dátum konania :
17. apríl 2022 / nedeľa /
Miesto konania :
Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi /Skladový areál na Radlinského 17
Usporiadateľ :
Klub Spišských strelcov Sp. Nová Ves
Technické zabezpeč.: Klub spišských strelcov a Slovprezent s.r.o.
Riaditeľ súťaže:
Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov
Hlavný rozhodca:
Milan Kováč
Disciplíny :
1./ Ľubovoľná malokalibrovka na 50 m, 15 výstrelov
2./ Pištoľ na 25 m, 15 výstrelov
3./ Situačná streľba 9 výstrelov na 10 m
Hodnotenie: V každej z uvedených disciplín budú prví traja strelci ocenení diplomom a medailou.
Vecné ceny budú losované v tombole!!
Doklady:
Občianský preukaz, k vlastným zbraniam aj Zbrojný preukaz.
Štartovné :
3 € zápisné, za každý štart v disciplíne 2 €
Zbrane a strelivo: Vlastné a možnosť zapožičania zbrane a nákupu streliva
Kategórie :
Bez rozdielu
Zdravotné zabezpečenie: usporiadateľ
Občerstvenie : v obmedzenom sortimente v klubovni strelnice
Informácie:
Marcel Krajči 0905 351014
a Emil Palenčár 0907 165 447
Časový rozpis:

08:00
08:30
08:40
13:00

-

09:00 prezentácia
otvorenie
začiatok prípravy prvej zmeny
predpokladané vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.
UPOZORNENIE: Na strelisku je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku.
Usporiadateľ

TECHNICKÉ

P R AV I D L Á

VEĽKONOČNÁ
V E R E J NÁ
STRELECKÁ SÚŤAŽ

17.4.2022
Ľubovoľná malokalibrovka na 50 metrov
Pištoľ, revolver (od ráže 5,6 hore) na 25 metrov 15 výstrelov
Situačná streľba 9 výstrelov na 10 metrov
Verejnej streleckej súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania starší ako 15
rokov, ktorí pri prezentácií predložia občiansky preukaz a zaplatia štartovné podľa
vydaných propozícií. Majitelia zbrojných preukazov a strelných zbraní môžu
strieľať s vlastnou zbraňou.
Občanom bez zbrojných preukazov a zbraní budú za poplatok poskytnuté
zbrane a príslušné strelivo podľa výberu.
Na takéhoto súťažiaceho bude počas streľby dozerať dohľadateľ.
Občania mladší ako 15 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho
zákonného zástupcu a pod dozorom dospelej osoby.

DISCIPLÍNY:
Ľubovoľná malokalibrovka na 50 metrov 15 výstrelov
Terč : - Medzinárodný pištoľový: 50x20 s bodovými kruhmi 1 až 10
Zbrane : dlhé, do kalibru 5,6 mm s okrajovým zápalom (ľubovoľná malokalibrová
puška .22LR, .17HMR, .22WMR), s optickými, dioptrickými či
otvorenými mieridlami.
Podmienky a čas :
Streľba po stojačky, bez opory na vzdialenosť 50 metrov.
Príprava v čase 5 minút (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si
zbraň a ostatné pomôcky. Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“
túto ukončí. Na povel ,,Nabíjať“, strelec nabije zásobník /zásobníky/
v čase 1 minúty. Na nasledujúci povel „15 rán v čase 6 minút ŠTART“ vystrelí
postupne 15 rán do terča. Po uplynutí času na streľbu rozhodca zavelí: „STOP,
ZBRANE VYBIŤ“. Súťažiaci po tomto povele už nesmie vystreliť
„KONTROLA –ODLOZIŤ“. Súťažiaci po tomto povele už
nesmie vystreliť.
Zbraň vybije, prázdnu komoru a zásobník ukáže rozhodcovi.
Až potom môže opustiť svoje stanovište!!!

Pištoľ na 25 metrov, 15 výstrelov
Terče :
medzinárodný pištoľový terč 50x20 s bodovými kruhmi 1 až 10
Zbrane : krátke, od kalibru 5,6 mm vyššie (okrem špeciálnych športových s
ergonomickou pažbou), teda sériovo vyrábané automatické pištole a
revolvery.
Podmienky a čas:
1. 15 výstrelov , čas 10minút na pevné terče 50x20: streľba po stojačky, bez opory,
jedno//oboj ruč, príprava v čase 5 minút. Stropné svetlo musí mať zasvietené!.
Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto ukončí.
Na nasledujúci povel „ NABÍJAŤ“ v čase jedna minúta napáskuje náboje do
zásobníka (zásobníkov) , zásobník vloží do zbrane a náboj zasunie do nábojovej
komory. Pri povele: 15 rán v čase 10 minút „ŠTART“ vystrelí v čase 10 minút
postupne 15 nábojov. Po uplynutí času 10 minút rozhodca zavelí
„STOP, ZBRANE VYBIŤ“, Súťažiaci po tomto povele už nesmie vystreliť.
„KONTROLA –ODLOZIŤ“. Súťažiaci po tomto povele už nesmie
vystreliť. Zbraň vybije, prázdnu komoru a zásobník ukáže rozhodcovi.
Až potom môže opustiť svoje stanovište!!!
Závada nie je prípustná.

Situačná streľba 9 rán na 10 metrov
Terč :
Zbrane :

terč „Páchateľ s rukojemníkom“
pištole od kalibru 7,62 mm vyššie ( služobné, ako u disciplíny VPi –
Štandard), teda sériovo vyrábané automatické pištole.

Čas a spôsob streľby : kondícia 2, t.j zásobník v zbrani, zákaz použiť „rýchle
púzdro“
- príprava v čase 3 minúty (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si
zbraň a ostatnú výstroj). Stropné svetlo musí mať zasvietené!). Na povel čiarového
rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto ukončí a pri povele „9 NÁBOJOV
NAPÁSKOVAŤ“ náboje napáskuje, zasunie zásobník do zbrane a túto položí na
pult pred seba. NEOBŤAHUJE ZÁVER !!!
Pri povele : „POZOR“ sa terče otočia do zatvorenej polohy a po 10 sekundách sa
otvoria na dobu 3 sekúnd prvý krát. Pri prvom otvorení strelec uchopí zbraň,
obtiahne záver a vystrelí jednu ranu na figúru s rukojemníkom. Terče sa zatvoria
na 7 sekúnd a znovu sa otvoria na 3 sekundy. Teraz už strelec z pohotovostnej
polohy ( maximálne pod uhlom 45° ), zdvihne ruky (ruku), so zbraňou a vystrelí dve
rany. Terče sa celkovo otočia do otvorenej polohy 5 krát – teda na prvé otočenie 1
rana, potom už po dve rany na jedno otočenie. Celkom 9 výstrelov!

Pri šiestom otvorení terčov do čelnej polohy rozhodca zavelí „STOP“.
Súťažiaci po tomto povele už nesmie vystreliť. Zbraň vybije, prázdnu komoru a
zásobník ukáže rozhodcovi.
Až potom môže opustiť svoje stanovište!!!
Hodnotenie situačnej streľby je vykonávané priamo na stanovišti po pritiahnutí
terčov. Každý súťažiaci sleduje činnosť hodnotiacej komisie a ak má pochybnosti,
protest podáva hneď. Neskôr už nebude protest uznaný. Výsledok je vyznačený v
priebežnej výsledkovej listine. Zásah v zóne je za 5, vo figúre páchateľa za 3 a mimo
figúry 0 bodov. Zásah rukojemníka sa trestá zrážkou 10 bodov.
Zásah na rozhraní „páchateľ – rukojemník“ sa priznávajú aj body v príslušnej zóne
páchateľa.
Hodnotenie pištole a pušky: Vykonávané bude priamo na stanovišti po pritiahnutí
súťažného terča, za prítomnosti súťažiaceho.
Bezpečnost:
1.Funkcionárom a účastníkom je zakázane absolvovať súťaž pod
vplyvom alkoholu, drog, omamných látok a dopingu.
Nerešpektovanie tohoto stanovenia je dôvodom k diskvalifikacií.
2.Pohyb v priestoroch strelnice je povolený len s vybitou zbraňou,
otvoreným alebo vybratým záverom, pokiaľ zbraň nie je uložená v púzdre.
V púzdre smie byť uložená len vybitá zbraň. Povinnosťou rozhodcov je
vyžadovať maximálnu disciplínu vo všetkých priestoroch. Strelci sú povinní
byť im v tom nápomocní.
3.Ktorý koľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie
strelca bez jeho povolenia, avšak s jeho vedomým a v jeho prítomnosti. Nikto
iný sa nesmie strelcovho vybavenia, bez jeho súhlasu a bez jeho prítomnosti,
dotýkať. Výnimkou je stav bezprostredného ohrozenia.
4. Zbraň je možné nabíjať len na pokyn rozhodcu na palebnej čiare !!!
Poruchy : V prípade poruchy zbrane je súťažiaci povinný zdvihnutím ruky
privolať rozhodcu na strelišti. Jednoduchú poruchu môže strelec odstraniť aj
sám na stanovišti pod dozorom rozhodcu, za dodržania všetkých
bezpečnostných zásad, pričom nesmie rušiť ostatných strelcov.
U súťažiacich bez ZP musí vždy pri oprave asistovať dozorujúca zodpovedná
osoba - inštruktor.
V prípade poruchy na zariadení strelnice má poškodený strelec nárok na
predĺženie času streľby o čas nutný k odstráneniu poruchy alebo
kopakovaniu položky.
Pri disciplíne „Situačná streľba 9 rán“ , sú poruchy neprípustné, teda
nevystrelené rany sú hodnotené ako nuly!

Pravidlá správania pre súťažiacich:
1. Všetci súťažiaci musia poznať tieto pravidlá a riadiť sa nimi počas
celého preteku.
2. Všetci súťažiaci a činovníci musia poznať a dodržiavať bezpečnostné
zásady.
3. Súťažiaci je povinný dostaviť sa k preteku včas a riadne vybavený. Pri
prezentácií na požiadanie predloží zbrojný preukaz a preukaz zbrane. V prípade,
že sa jedná o osobu spôsobilú streľby len pod dohľadom, dostaví sa k prezentácií
so svojim dohľadateľom, ktorý predloží uvedené doklady.
4. Na strelišti smie súťažiaci komunikovať len s rozhodcom. Dohľadajúca
osoba smie komunikovať so súťažiacim len v rámci dodržania bezpečnej
manipulácie so zbraňou a nesmie pritom rušiť ostaných strelcov.
Akékoľvek iné vedenie súťažiaceho je zakázane !!!
5. Počas súťaže môže strelec opustiť svoje stanovište len so súhlasom
rozhodcu na střelišti, po uvedení zbrane do bezpečného stavu ( vybitá, so záverom v
zadnej polohe a prázdnym zásobníkom).
6. V blízkosti palebnej čiary nie je dovolené hlučné správanie. Pokiaľ nie
je na strelnici vyhradený priestor pre divákov, sú títo z priestoru strelišťa
vylúčení. Rozhodca má právo rušiacich divákov napomenúť, prípadne ich vykázať
z priestoru strelnice.
Tresty: Ak súťažiaci alebo jeho dohľadateľ poruší pravidlá alebo sa nešportovo
správa , bude súťažiaci potrestaný:
1. Napomenutím
2. Zrážkou 5 bodov z celkového výsledku
3. Diskvalifikáciou
Diskvalifikáciou bude súťažiaci potrestaný:
1. Za úmyselné a vedomé porušenie pravidiel v snahe získať výhodu
nešportovým spôsobom.
2. Za závažné porušenie bezpečnostných pravidiel – pohyb po strelnici s
nabitou zbraňou.
3. Ak vystrelí pred povelom NABÍJAŤ alebo po povele: STOP, VYBIŤ,
ZBRANE ODLOŽIŤ.
4. V prípade akejkoľvek manipulácie s cudzou zbraňou bez vedomia
jej majiteľa. Výnimku tvorí odvrátenie bezprostrednej nebezpečnej situacie.
5. V prípade hrubého nešportovního správania.
Preberanie zbraní a vybavenia: Technicku prebierku zbraní a vybavenia môže
vykonať čiarový rozhodca počas prezentácie a prípravy.
Protesty
1. Protesty proti nedovolenému zpôsobu streľby, podmienkam súťaže či
hodnoteniu výsledkov sa podávajú bezprostredne po zistení rozhodcovi na strelišti.
2. Vklad pri podaní protestu je 5 EUR. V prípade neoprávneného
protestu vklad prepadá v prospech organizátora súťaže.
Usporiadeľ

