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Pozvánka 
na priateľský pretek – situačná streľba 

 
Všeobecné ustanovenia: 
Usporiadateľ:    Športový strelecký klub Jelšava 
Riaditeľ pretekov:  Rohár Slavomír 
Hlavný organizátor:  Gregor  Ferencz 
Termín konania:  25.06.2022 
Miesto konania:  Strelnica Gombiarka Jelšava 
Prezentácia:   na mieste, v deň konania súťaže do 8:30 hod. 
Informácie:   Rohár Slavomír, t.č.: 0949 159057 
Technické ustanovenia: 
Predpis:   podľa pravidiel športovej situačnej streľby a týchto propozícii 
Disciplína: situačná streľba 
Počet parkúrov: 3 nezverejnené 
Divízia: basic 
Minimálny počet rán: 42 
Zbrane a strelivo : krátke guľové zbrane samonabíjacie vlastné od ráže 7,62 mm vyššie, 

s otvorenými mechanickými mieridlami, bez kompenzátora, štandard bez 
úprav, strelivo elastické (klasické cip), nie strelivo s oceľovým jadrom 
a spekaným karbidom (vojenské strelivo) 

Účasť: maximálne do 50 ľudí 
Štartovné: 10,00 EUR za každého účastníka súťaže splatné pri prezentácii 
Stravovanie: zabezpečí usporiadateľ 
Výstroj: ochrana zraku a sluchu je povinná pre všetkých účastníkov podujatia (aj 

nestrieľajúcich) v celom areáli strelnice !!! 
Povinnosti pretekára: na strelnici sa chodí so zbraňou „SAFE“ (prázdna) a zapuzdrenou 
Bezpečnosť: Všetci účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov, účasť je na 

vlastnú zodpovednosť a na náklady vysielajúcej zložky 
Záverečné ustanovenia: 
Časový rozpis:   8:30 – 9:00 hod. prezentácia 
    9:00 – cca 14:00 
Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po skončení poslednej smeny 
Protesty: písomne u hlavného rozhodcu s vkladom 10,00 EUR, do 15min. po 

zverejnení výsledkovej listiny 
Upozornenie: 
Každý súťažiaci štartuje na vlastnú zodpovednosť a sú oboznámení s pravidlami, predpismi a propozíciami pred začatím 
súťaže a musia ich dodržiavať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v týchto propozíciách o čom budú všetci 
účastníci vopred oboznámení. Počas súťaže je v celom priestore strelnice zakázané manipulovať so zbraňou, mimo 
vyhradený priestor ako bezpečnostná zóna - SAFETY AREA a parkúr, kde pretekár manipuluje so zbraňou len na povel 
rozhodcu. 
Na strelisko nemá prístup osoba ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky. 
 
 

TEŠÍME  SA  NA  VAŠU  ÚČASŤ     
Usporiadatelia ŠSK Jelšava  

 


