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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia zástupcov športových streleckých klubov, ktoré aktívne 

organizujú súťaže 
 

Dátum konania: 17.2.2023 

Miesto konania: zasadačka streleckého klubu Slavošovce 

 

Oslovené športové strelecké kluby: kluby reálne organizujúce strelecké súťaže 

ŠSK Gemerská Poloma, ŠKP Rožňava, ŠSK Slavošovce, ŠSK Jelšava, ŠSK Lubeník, ZO TŠ Rákoš 

 

Zúčastnené športové strelecké kluby a ich zástupcovia: 

ŠSK Gemerská Poloma: Adrian Gallo , Viktor Demko 

ŠSK Slavošovce:  Štefan Bašták, Vladimír Jancura 

ŠSK Jelšava:   Július Gajdoš 

ZO TŠ Rákoš:   Marek Murko 

ŠKP Rožňava:   Jozef Marton, Peter Barkai, Milan Manko 

ŠSK Lubeník:   Ján Zaťko (telefonická konzultácia) 

 

 

Účel stretnutia 
 

Na základe požiadaviek športových strelcov a predstaviteľov streleckých klubov v našom regióne, ktoré 

organizujú súťaže v mierenej streľbe  prejednať a dohodnúť sa na spoločných pravidlách  

pre sezónu 2023. 

 

Prejednané body 
 

1.) Výška štartovného poplatku na súťažiach  

Po dohode ostáva výška štartovného poplatku na súťaž v sume 10 € (slovom desať Eur) za súťažiaceho. 

Strelecké kluby sa dobrovoľne rozhodnú, či uvedenú sumu súťažiacim (svojim členom) preplatia a v akej 

výške. Štartovný poplatok zahŕňa aj stravu poskytnutú organizátorom súťaže.  

 

2.) Určenie druhov súťaží podľa disciplín pre sezónu 2023. 

Po vzájomnej dohode sa určili pre sezónu 2023 disciplíny v mierenej streľbe. A to konkrétne VPi (veľkorážna 

pištoľ/revolver) a MPi (malokalibrová pištoľ/revolver). Zároveň je možnosť usporiadať súťaže v 

„rýchlopaľbe“ (streľbe na otočné mechanické terče). Ostatné disciplíny športovej streľby riešia kluby 

individuálne v rámci svojich možností. 

 

3.) Určenie druhov súťaží podľa kalibrov pre sezónu 2023. 

Po vzájomnej dohode sa určili pre sezónu 2023 súťaže v mierenej streľbe pre nasledujúce kalibre. VPi 

(veľkorážna pištoľ/revolver) a MPi (malokalibrová pištoľ/revolver). 
 

4.) Použitie druhov terčov a terčových zariadení na súťažiach. 

Po vzájomnej dohode diskutujúcich sa pre sezónu 2023 určili pre mierenú streľbu nasledujúce terče. 

Medzinárodný pištoľový terč 50/20 – spôsob streľby 5+15+15 , čo znamená 5 rán nástrel na Medzinárodný 

pištoľový terč 50/20, následne 15 súťažných rán na Medzinárodný pištoľový terč 50/20 v prvej položke 

a následne 15 súťažných rán na Medzinárodný pištoľový terč 50/20 v druhej položke.  

Použitie iných terčov pri iných disciplínach je možné s ohľadom na konkrétnu disciplínu, napríklad otočné 

mechanické terče, prípadne použitie „zelených“ terčov figurína pri disciplíne Služobná pištoľ. 
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5.) Rozhodcovia a organizátori súťaží (v klubovej réžii, výpomoc medzi klubmi ...) 

Platí rozhodnutie klubov z roku 2022. Po vzájomnej dohode zástupcovia klubov rozhodli, že rozhodcu 

a riadiaceho streľby na súťaž zabezpečí vždy organizátor súťaže. Môže tak učiniť v rámci svojho klubu, alebo 

môže zabezpečiť aj externého rozhodcu a riadiaceho streľby, kedy tieto osoby nebudú z klubu organizujúceho 

súťaž. Je tu možnosť aj komerčného rozhodcu, kedy klub môže osloviť rozhodcu, ktorý bude funkciu na súťaži 

vykonávať komerčne. Výška finančnej odmeny pre rozhodcu je určená na základe dohody organizátora súťaže 

a rozhodcu.  

 

6.) Počet organizovaných súťaží pre kluby. 

Zástupcovia klubov po konzultácii a vzájomnej dohode rozhodli, že každý klub usporiada počas športovej 

sezóny jednu športovú súťaž v mierenej streľbe v disciplíne VPi (veľkorážna pištoľ/revolver). Je na 

dobrovoľnosti klubov a organizátorov súťaží, či usporiadajú viac ako jednu súťaž, prípadne aj súťaže 

v mierenej streľbe v disciplíne MPi (malokalibrová pištoľ/revolver). Ostatné druhy súťaží mimo mierenej 

streľby sú na založené na dobrovoľnosti športových klubov a organizátorov súťaží.  

 

7.) Termíny súťaží na sezónu 2023. 

Predbežné termíny súťaží na sezónu 2023, ktoré nahlásili jednotlivé kluby. 

ŠSK Lubeník: 29.4.2023 VPi., 17.6.2023 MPi. , 21.10.2023 Finále Gemerského pohára 2023 

ŠSK Gemerská Poloma: 13.5.2023 VPi, 27.5.2023 MPi + MPi otočné terče,  

ŠSK Slavošovce: 3.6.2023 VPi + MPi , 16.12.2023 VPi Vianočný pretek 

ŠSK Jelšava: 2.9.2023  VPi, 

ZO TŠ Rákoš:  9..9.2023 VPi, 

ŠKP Rožňava: 6.5.2023 MPi, 15.7.2023 Vpi.,  7.10.2023 (VPi, strelnica Pača) 

 

Termíny ostatných súťaží budú upresnené priebežne. Kluby sa rozhodli usporiadať súťaže počnúc mesiacom 

apríl a taktiež využiť časovo a termínovo aj v prázdninové mesiace júl – august.  

 

8.) Zloženie klubových družstiev na súťažiach. 

Po diskusii a vzájomnej dohode sa určili pravidlá pri zložení trojčlenných športových družstiev, 

reprezentujúcich jednotlivé kluby na súťažiach. 

- Klub reprezentuje družstvo v zložení troch členov klubu 

- Družstvo môže obsahovať člena iného športového klubu, ak reprezentuje na základe hosťovania 

- Pri registrácii na súťaž predloží každý súťažiaci k nahliadnutiu organizátorovi členský preukaz 

klubu, ktorý reprezentuje, alebo doklad o hosťovaní (pokiaľ súťaží v družstve, mimo svojho 

domovského klubu) 

- Pokiaľ súťažiaci strelec hosťuje v klube a súťaží zaň v družstve, musí tak súťažiť počas celej sezóny 

(nesmie striedať rôzne kluby) 

- Pokiaľ súťažiaci strelec v družstve reprezentuje určitý klub na základe hosťovania, nesmie súťažiť 

v družstve za svoj domovský klub (prednosť má hosťovanie). 

- Pokiaľ na súťaži dôjde k situácii, že po určení družstiev klubmi, ostanú súťažiaci bez priradenia 

k družstvu a klubové družstvá nie je možné vytvoriť, súťažia títo strelci ako jednotlivci. 

 

Poznámka:  

Strelcom, ktorí pravidelne súťažia za iný ako domovský klub doporučujeme vybaviť si hosťovanie, alebo 

vstup do klubu za ktorý reálne strieľajú. Členstvo v dvoch kluboch je povolené, za dodržania horeuvedených 

podmienok. 

 

9.) Prevádzka a chod internetovej stránky – spolupodieľanie sa klubov na prefinancovaní nákladov 

Jedná sa o spolupodieľanie športových klubov na nákladoch spojených s prevádzkou internetovej stránky 

www.sportovastrelba.sk . Kluby tieto stránky využívajú pre informovanie strelcov o termínoch súťaží, 

zverejnenie propozícií súťaží, zverejnenie výsledkových listín, fotogalérií zo súťaží a uverejnenie oznamov 

súvisiacich s činnosťou klubov v regióne. 
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Dohodou sa určilo, že každý klub ročne vyčlení sumu 40 € (slovom štyridsať Eur) ako klubový príspevok pre 

chod a aktualizáciu internetových stránok.  

 

Údaje k úhrade poplatku: 

Názov účtu: Športový strelecký klub Gemerská Poloma 

Peňažný ústav: UniCreditBank, a.s. 

IBAN: SK92 1111 0000 0014 1743 2006 

Variabilný symbol: uveďte rok za ktorý sa poplatok uhrádza 

Suma k úhrade: 40 EUR 

 

 

10.) Vyhlásenie ligy 2023. 

Na základe dohody zástupcov športových streleckých klubov sa určilo, že v sezóne 2023 sa vyhlasuje ligová 

súťaž pod názvom Gemerský Pohár v športovej streľbe. Jedná sa súťaže organizované v mierenej streľbe Vpi 

a MPi. Jednotlivé klubové súťaže sa vyhodnotia a body získané v týchto súťažiach sa započítajú do celkového 

hodnotenia ligy. Záver ligy bude tvoriť finálová súťaž, z ktorej body sa prirátajú k celkovému hodnoteniu. 

Vyhodnotení a ocenení budú jednotlivci – súťaž jednotlivcov. Do celkového výsledku sa započítajú strelcom 3 

najlepšie výsledky zo súťaží počas celej sezóny, plus výsledok finálového preteku. Finále sa zúčastní 15 

najlepších strelcov.Samostatne sa vyhodnotí disciplína VPi a samostane MPi. 

 

Financovanie je zabezpečené za podpory športových klubov. Dohodou sa určilo, že každý klub, ktorý sa bude 

chcieť zúčastniť Gemerského Pohára prispeje sumou 30 € (slovom tridsať Eur) bez ohľadu na počet disciplín, 

ktorých sa zúčastní. Účasť je dobrovoľná. 

 

Podľa dohody sa určilo, že finálové kolo bude organizovať každý rok iný klub. Docieli sa tak spravodlivé 

zaťaženie klubov po organizačnej stránke. Pre rok 2023 finálovú súťaž bude organizovať klub Lubeník 

(samozrejme so súhlasom klubu). 

 

Každá súťaž, ktorej výsledky sa započítajú do Gemerského pohára bude mať v propozíciách uvedené, že súťaž 

je súčasťou Gemerského pohára v konkrétnej disciplíne. 

 

Podmienky všetkých súťaží, ktoré budú zahrnuté do Gemerského pohára musia byť rovnaké. Budú použité 

rovnaké terče a rovnaký spôsob streľby. 

Medzinárodný pištoľový terč 50/20 – spôsob streľby 5+15+15 , čo znamená 5 rán nástrel na Medzinárodný 

pištoľový terč 50/20, následne 15 súťažných rán na Medzinárodný pištoľový terč 50/20 v prvej položke 

a následne 15 súťažných rán na Medzinárodný pištoľový terč 50/20 v druhej položke. 

 

 

11.) Disciplinovanosť strelcov na súťažiach. 

Organizátori súťaží a zástupcovia športových streleckých kubov dôrazne žiadajú súťažiacich, aby striktne 

dodržiavali na pretekoch nariadenia a príkazy organizátorov súťaží, riadiaceho streľby a hlavného rozhodcu. 

Porušenie bezpečnosti, pravidiel a nariadení bude viesť k strate bodov, prípadne udeleniu DQ. Sankcie má 

právo udeľovať  riadiaci streľby a hlavný rozhodca v súčinnosti s organizátorom súťaže. 

 

Ako hlavné nedostatky sa prejednávali: 

- Neskorý príchod na strelecké stanovisko súťažiaceho po vyhlásení riadiacim streľby a zahájení 

prípravy na súťaž 

- Oneskorený príchod strelca na súťaž 

- Neskorá registrácia družstva a neskoré ohlásenie zloženia družstva organizátorovi. (je možné 

zaregistrovať strelca, ktorý príde strieľať až do tretej zmeny, ale musí to byť vopred oznámené 

organizátorovi súťaže. Klub ho zaregistruje a zaplatí za strelca štartovné). 

- Nedodržiavanie pokynov riadiaceho streľby 
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- Na streleckom stanovisku sa počas súťaže smie zdržiavať iba súťažiaci. Akákoľvek prítomnosť ďalšej 

osoby nie je povolená 

- Súťažiaci nebudú komentovať a ani nijakým spôsobom narúšať činnosť a prácu hlavného rozhodcu 

a riadiaceho streľby 

- Vysoký dôraz sa bude klásť na bezpečnosť pri streľbe, bezpečné zaobchádzanie so zbraňou, 

disciplinovanosť počas súťaže a športové správanie strelcov. Strelec nesmie vyrušovať ani nijako 

ovplyvňovať svojim správaním ostatných súťažiacich počas preteku. 

 

 

12.) Účasť na súťažiach 

Účasť na jednotlivých súťažiach, na Gemerskom pohári a na finálovom preteku je dobrovoľná. Je 

dobrovoľná pre jednotlivých strelcov a pre športové kluby. Súťažiaci strelci a taktiež aj zúčastnené športové 

kluby účasťou na preteku súhlasia s horeuvedenými pravidlami a dohodnutými podmienkami. 

 

 

 

 

 

V Slavošovciach, dňa 17.2.2023 

 

 

Spracoval: Adrian Gallo 

 


