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Športový strelecký klub 

Gemerská Poloma 

 

P O Z V Á N K A 

 

Dňa 25. mája 2019  

Športový strelecký klub Gemerská Poloma 

 

U S P O R I A D A  

 

1. kolo Regionálnej ligy 2019 v súťaži v streľbe z malokalibrovky 

s optickým zameriavačom/puškohľadom, 

pod názvom 

„Malá odstreľovačka“ 

(piaty ročník) 

 

Zraz účastníkov je dňa 25.5.2019 (sobota) o 08:30 hod. na strelnici SPZ Rožňava. 

 

 

Všetci ste srdečne pozvaní. 
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Propozície 
 

1. kolo súťaže Regionálnej ligy 2019  v streľbe z malokalibrovky s optickým 

zameriavačom/puškohľadom – pod názvom „Malá odstreľovačka“ 

 

 

Všeobecné ustanovenia : 

 

Usporiadateľ :                   ŠSK Gemerská Poloma 

Dátum konania :     25.5.2019 (sobota) 

Miesto konania : Strelnica SPZ RgO Rožňava 

Riaditeľ súťaže:    Adrian Gallo      

Hlavný rozhodca:   Marcel Žipaj           

Pomocný rozhodca:          Adrian Gallo 

Riadiaci streľby:      Adrian Gallo, Martin Šoffa        

Hodnotiaca komisia :    Hlavný rozhodca, pomocní rozhodcovia 

Zapisovatelia:  určí organizátor             

Prihlášky:                e-mailom na adrese: gallo@sportovastrelba.sk   , telefonicky: 0903 385 036         

 elektronicky na www.sportovastrelba.sk v časti Súťaže - Registrácia na súťaž.   

Informácie:    Adrian Gallo – mobil: 0903 385 036 

    

      

Technické ustanovenia : 

 

Predpis :         Súťaží sa podľa pravidiel MaO zverejnených na stránkach www.sportovastrelba.sk,   

 usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo  na výklad pravidiel a na prípadné 

 zmeny v týchto propozíciách o čom budú účastníci súťaže včas  vyrozumení. 

Zbrane: Streľba z dlhej malokalibrovej zbrane kalibru .22LR, s optickým 

zameriavačom/puškohľadom  na terče a vzdialenosti špecifikované v pravidlách 

a propozíciách súťaže. Zbraň v zmysle platných pravidiel súťaže. 

Strelivo:               Vlastné, kaliber .22LR. Spotreba streliva: cca 60 ks.             

Rozsah súťaže:              Súťaž je pretekom jednotlivcov a 3-členných družstiev. 

Kategórie: Open       

Účasť:                Bez obmedzenia. 

Štartovné: 12 € za súťažiaceho,  členovia ŠSK Gemerská Poloma a juniori 6 €  

Ceny:              Ocenení budú jednotlivci a družstvá na 1-3 mieste. 

Vyhlásenie výsledkov: 15 - 30 minút po vyhodnotení terčov.   

Protesty: 15 minút po zverejnení oficiálnej výsledkovej listiny, písomne u hlavného rozhodcu 

s vkladom 20,-€. 

Ostatné: Pretek je bez nástrelu zbraní pred súťažou. 

                                            Podložku pre disciplíny v ľahu si zabezpečí každý strelec sám. 

Ochrana sluchu a zraku je doporučená.  

 Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.sportovastrelba.sk 

 

Časový rozpis: 08.00 - 08.20 hod.  - prezentácia  

 08.20 - 08.30 hod.  - poučenie, oficiálne zahájenie súťaže  

 08.30 hod.   - začiatok súťaže  

 12.30 hod.   - predpokladaný koniec súťaže 
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Orientačný súpis disciplín: 

 

- PECHOTA 

Streľba na 50 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 10 rán. V terči je 10 postáv vojakov, do každej 

postavy sa strieľa jedna rana. V postave sú 2 kruhové terče, strelec sa môže rozhodnúť, do ktorého 

strieľa. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou. Výsledný počet bodov je 

stanovený celkovým súčtom všetkých bodových hodnôt spolu.  Veľkosť terča: formát A4. 
 

- KOCKY 

Streľba na 50 m, poloha v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 21 rán.  

Vymedzený čas: 10 min. Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých 

bodových hodnôt spolu.. Veľkosť terča: formát A4. V terči je umiestnených 6 kociek. V každej je kruh 

(od 1 do 6) , ktorý je nutné trafiť - v každej kocke je iný počet kruhov. Zásah kruhu je 10 bodov, minutie 

kruhu a zásah kocky je 5 bodov. Do jedného kruhu je možné trafiť iba jeden krát. V kocke môže byť iba 

toľko zásahov, koľko je v nej kruhov. Pri zásahu viac rán v terči ako je počet kruhov bude celý terč  

anulovaný. Čiže súčet bodov za terč/disciplínu bude nula. Pri zásahu správneho počtu rán do kocky, 

avšak viac zásahov do jedného kruhu v kocke, bude anulovaný konkrétny krúžok. 
 

- ZÁKOPY 

Streľba na 50 m, poloha v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 10 rán.  

Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých 

bodových hodnôt spolu. Na terči sú v zákopoch vojaci. Každý z nich má na sebe zásahovú zónu, 

niektorí aj viac zón s rôznym bodovým označením. Do každej zóny je možné streliť iba jednu ranu. 

Strelec si môže vybrať ľubovoľných 10 zón pre zásahy. Veľkosť terča: formát A4. 

 
- NEKRYTÉ FIGÚRY 

Streľba na 100 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 10 rán. Vymedzený čas: 5 min.  

Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých bodových hodnôt spolu. 

Veľkosť terča: formát A4. Strelec si môže vybrať ľubovoľnú figúru ako cieľ. Do malých figúr je možné 

streliť iba jeden zásah na jednu figúru. Do veľkej figúry môže strelec vystreliť neobmedzený počet 

zásahov z celkovo desiatich rán. Je možné streliť aj všetkých 10 rán na veľkú figúru. Súčet celkových 

zásahov za terč nesmie prekročiť 10 rán. 

 
- KRUHOVÝ TERČ 

Streľba na 100 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 5 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie 

konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých bodových hodnôt spolu. Veľkosť terča: 

formát menší ako A4. 
 

 

Uvedené vzdialenosti a druhy terčov sú doporučené. Usporiadateľ súťaže má právo ich upraviť podľa možností 

strelnice a technického zabezpečenia preteku. 
 

Poznámka: 

Súťaž je bez nástrelu zbraní pred pretekom. Strelec príde na súťaž s nastrelenou a pripravenou zbraňou. 

Podložku pre disciplíny v ľahu si zabezpečí každý strelec sám.  

Za bezpečnosť zodpovedá každý strelec individuálne. 

 

 

 

 

Spracoval: Adrian Gallo 

 

 

 

V Rožňave dňa 14.5.2019 


