
KLUB    SPIŠSKÝCH    STRELCOV    
 

USPORIADA   VEREJNÚ  STRELECKÚ  SÚŤAŽ     
 

MICHALSKÝ  GUĽOVÝ  TROJBOJ 
 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA: 

Dátum konania :               29. október 2022 / sobota / 

Miesto konania :               Šulerloch – Strelnica M.A.S. 

Usporiadateľ     :               KLUB  SPIŠSKÝ  STRELCOV  

Technické zabezpečenie : Slovprezent s.r.o. ŠSK Spišan a MAS 

Riaditeľ súťaže :               Krajčí Marcel, predseda klubu 

Hlavný rozhodca :             Kováč Milan 

PHK :                                Balúch Robo 

Člen HK :                          Štrauch Dávid, Ferenčák Dominik, Garajček Boris 

Zapisovateľ :                     Maťašovská Janka, Hozza Radoslav, Palenčár Emil 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA : 

Predpis a priebeh streľby v súťaži  :    ,,MICHALSKÝ  GUĽOVÝ  TROJBOJ “ 
Disciplíny : 
 1.  Srnec -  redukovaný 50m              

           2. Diviak -  redukovaný  50m   

 3.  Diviak v prieseku       50m    

Podmienky  účasti :  Súťaže sa môžu zúčastniť členovia SPZ, SSZ,    
                                 držitelia ZP na dlhé  guľové   zbrane 
   i ostatní občania pod dozorom „dohľadateľa“  a  rozhodcu na  
                                 palebnej čiare.  
Štartovné :    7,- € za štart 
Zbrane a strelivo:      Vlastné      
                                  Zbraň „ malokalibrovka “,  okrajový zápal do .22 
                                   / .22lr, .17Hmr, .22WMR /, mieridlá otvorené alebo  optické  
Kategórie            :      Bez   rozdielu 
Spôsob streľby   :      Strelci absolvujú disciplíny postupne  1., 2., 3.,  
Strelnica             :      Otvorená 
Terče a priebeh  : 
 

Srnec redukovaný       - terč pevný, - vzdialenosť 50 m, 
                                 - položka 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,  
                                 - mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, 
                                 - zbraň ľubovoľná malokalibrovka,  
                                 - poloha v stoji s oporou o voľne postavenú tyč  
Diviak redukovaný       - terč pevný, - vzdialenosť 50m,  
                                  - položka 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,  
                                  - mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia,  
                                  - zbraň ľubovoľná malokalibrovka, 
                                  - poloha v stoji bez opory 
 
 
 
 



Diviak v prieseku         - terč pohyblivý, obojstranný ( ľavý a pravý beh ) 
                                - vzdialenosť 50m,  
                                - položka 10 výstrelov, v časovom limite 10 min,  
                                - mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia,  
                                - zbraň ľubovoľná malokalibrovka,  
                                - poloha poľovnícky postoj,  
                                - šírka prieseku 10m,  
                                - rýchlosť terča 4 m/s,  
                                - strelec môže hneď po povele na vypustenie terča zalíciť zbraň, 
                                - terč sa uvedie do pohybu na povel strelca. 

 
Hodnotenie:             Podľa aktuálneho Streleckého poriadku SPZ. O poradí rozhodne                        
                                 celkový súčet bodov. 
                                 Pri rovnakom súčte 1-3miesto, väčší počet bodov DvP                                     
                        Prví traja obdržia diplom a vecné  ceny  

        
Zdravotné zabezpečenie:           Usporiadateľ  
Bufet  :                                        Základné  vybavenie 
Informácie:            Emil Palenčár 0907 165 447 

             
Časový rozpis:   8.00  -  8.30 prezentácia 
     8.45  -  Otvorenie preteku  

  9.00  -  Začiatok prípravy prvej zmeny 
   14.00  -  Predpokladané vyhlásenie výsledkov 
 
Prihlášky na súťaž je potrebné zaslať do 28.10.2022 /24:00/ na e-mailovú adresu: 
palencaremil@azet.sk 
Uprednostnení  budú nahlasení súťažiaci. 

V tejto súťaži primerane platia pravidlá Streleckého poriadku, vydaného SPZ .  
V opodstatnených prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeny propozícií. Pretekári a 
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.  
UPOZORNENIE: na strelišti je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana 

zraku. Štart všetkých účastníkov na vlastnú zodpovednosť, nie sú poistení 
hromadnou poistkou.!!! 

 

 

HLAVNÝ SPONZOR :     a     

Mediálni partneri:                           Usporiadateľ 
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