
KLUB  SPIŠSKÝCH  STRELCOV 

VÁS  POZÝVA  NA 
 

ŠTEFANSKÚ   STRELECKÚ   SÚŤAŽ  

z krátkych a dlhých guľových zbraní 
 
 
 

                              P R O P O Z Í C I E                    

ŠTEFANSKÁ   STRELECKÁ   SÚŤAŽ  

 
 

26.12.2022 / pondelok /      Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi        
 

            Streleckej súťaže sa môžu zúčastniť všetci  občania starší ako 15 rokov, ktorí pri 
prezentácií predložia  občiansky preukaz a zaplatia štartovné podľa týchto 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.  

 

           Je nutné, zaregistrovať sa na súťaž vopred  / 0907 165 447  Palenčár / 

           palencaremil@azet.sk 
 
Technické zabezpeč.: Slovprezent,  Klub spišských  strelcov    
Riaditeľ súťaže:        Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov 
Hlavný rozhodca:       Ing. Borz Jozef 
RS :                              Palenčár Emil 
 
 
Disciplíny:    1./ Pištoľ / Revolver 25 metrov - od raže 5,6 mm (i športové zbrane, bez 

ergonomickej pažby), streľba po stojačky,  bez opory, ľubovoľnou rukou alebo 
obojruč, do súťaže 15 výstrelov v čase 10 minút.  

                               Príprava 3 minúty.  
                               Terč : Medzinárodný pištoľový 50x20                         

 2./ Ľubovoľná malokalibrová puška 50 metrov 
           /okrajový zápal .22LR,.22WMR,.17HMR/  
           do súťaže 15 výstrelov v čase  10 minút po stojačky, bez  opory.  
           Príprava 3minúty 

            Terč : Medzinárodný pištoľový 50x20                         
                 3./ Otočné terče 10 metrov - 9 výstrelov, od raže 7,62 mm 

             Príprava 3minúty 
                               Terč : Rukojemník 
 
 

mailto:palencaremil@azet.sk


 
Kategórie :   Zmiešané 
Doklady:   Občiansky preukaz, držitelia zbraní ZP, kartu zbrane 
Štartovné :              3€ za prvú disciplínu, každá ďalšia 2€ v štartovnom je zahrnutá tombola 
Hodnotenie:  Prví traja v každej disciplíne získavajú  diplom 
Zbrane a strelivo:  Vlastné 
Poradie :                 Rozhoduje počet získaných bodov. 

                                Pri zhode bodov o 1.- 3 miesto, disciplína  1., a 2,. 
a) väčší počet zásahov 10, 
b) pri rovnakom počte zásahov10, väčší počet centrových zásahov 

                                        c) pri rovnakej zhode väčší počet 9/8/7//atď.  
                                Pri zhode bodov o 1.- 3 miesto, disciplína 3., 
                                             rozhodne rozstrel   
                                             strelec s nulou alebo mínusom prehráva 
 
Zdravotná služba:  usporiadateľ  
Informácie:  Palenčár Emil  0907 165 447            
 
 
Časový rozpis :       8:30 1.zmena príprava /puška / 
                                 9:00 2.zmena 
                                 9:45 3.zmena 
                               10:00 4.zmena 
                                
 

V prípade záujmu usporiadateľ zabezpečí aj ďalšie zmeny , no treba sa vopred nahlásiť. 
       Výsledky a celkové poradie  budú vyvesené  na Klubovej stránke  www.strelnica.snv.sk 
        

K tomuto dňu  bude vyhodnotená Spišská strelecká liga za rok 2022 !!! 

                  Ľ.malokalibrovka na 50m, Ľ.malokalibrovka na 25m, Pištoľ na 25m 15+15 
Situačná streľba 9výstrelov na 10m,  

                  Diplomy a ceny za 1-3 umiestnenia budú odovzdané jednotlivo výhercom 
 
UPOZORNENIE: na strelišti je dovolená manipulácia so zbraňou len na pokyn rozhodcu. 

Pohybovať sa v priestoroch strelnice a klubovne je možné len s vybitou 
zbraňou a v puzdre.  Na palebnej čiare  je  

                               povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku.  
                               Odchod z palebnej čiary len so súhlasom  rozhodcu po vykonanej kontrole 

spoľahlivého vybitia zbrane! 
        
       Každý účastník súťaže je povinný dbať na  maximálnu bezpečnosť !!! 

       Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch.  
       Pretekári a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení. 
 
 
 
 
 
Riaditeľ súťaže:   Marcel  Krajči 
         predseda Klubu spišských strelcov 
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