
  
Strana 1 

www.sportovastrelba.sk 

  

 

 
 

 

Športový klub polície Rožňava 

Odborový zväz 10 – 08 Rožňava 

 

P O Z V Á N K A 

 

Dňa 10.novembra 2013 Športový klub polície Rožňava 

 

U S P O R I A D A 

 

Súťaž v streľbe z malorážky s optickým zameriavačom/puškohľadom, 

pod názvom 

„Malá odstreľovačka“ 

 

 

Zraz účastníkov je dňa 10.11.2013 o 09.30 hod. na strelnici SPZ Rožňava. 

 

 

Všetci ste srdečne pozvaní. 

 

 

 

 

Predseda ŠKP Rožňava 

ZO OZP  10- 08 Rožňava 

Patrik KOVÁČ 
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Propozície 

súťaže v streľbe z malorážky s optickým zameriavačom/puškohľadom – pod názvom 

„Malá odstreľovačka“ 
 

 

Všeobecné ustanovenia : 

 

Usporiadateľ :                   Športový klub polície Rožňava 

Dátum konania :     10.11.2013 (nedeľa) 

Miesto konania : Strelnica SPZ RgO Rožňava 

Riaditeľ súťaže:    Adrian Gallo      

Hlavný rozhodca:   určí organizátor           

Riadiaci streľby:      určí organizátor na mieste súťaže        

Cieľny :                           určí organizátor na mieste súťaže     

Hodnotiaca komisia :    podľa rozhodnutia organizátora súťaže 

Zapisovatelia:  určí organizátor             

Prihlášky:                e-mailom na: jozef.marton@minv.sk               

 telefonicky: p.Marton,0961 733 430,0903 575 368,  

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

Informácie:    OR PZ Rožňava - Jozef Marton 0961 733 430, mobil: 0903 575 368 , 

 e-mail: jozef.marton@minv.sk ,  

Adrian Gallo – mobil: 0903 385 036,  e-mail: gallo@sportovastrelba.sk 

    

      

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 malorážnej 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 70 ks.             

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

Kategórie: Open       

Účasť:                Bez obmedzenia. 

Štartovné: 2 € za súťažiaceho  

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 10,-€. 

Ostatné: Podložku pre disciplíny v ľahu si zabezpečí každý strelec sám. 

Pre disciplínu Benchrest zabezpečí organizátor stôl a stoličku. Pre súťažiacich je možnosť 

použiť aj vlastný strelecký stôl a stoličku. 

Ochrana sluchu a zraku je doporučená.  

 Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.sportovastrelba.sk 

 

Časový rozpis: 09.30 - 09.45 hod.  - prezentácia  

 09.45 - 09.55 hod.  - poučenie, oficiálne zahájenie súťaže  

 10.00 hod.   - začiatok súťaže  

 14.00 hod.   - predpokladaný koniec súťaže 
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Orientačný súpis disciplín: 

 

- RUKOJEMNÍCKA DRÁMA 

Streľba na 30 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 10 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie 

konkrétnou bodovou hodnotou, pri zásahu rukojemníka mínusové body. 
 

- PAVÚK 

Streľba na 35 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 5 rán. Vymedzený čas: 3 min. Hodnotenie konkrétnou 

bodovou hodnotou. 
 

- BENCHREST 

Streľba na 50 m sed spoza stola. Spôsob streľby: ľubovoľný nástrel + 20 rán.  

Vymedzený čas: 5 + 10 min. Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou. 

 
- PAŤ KRUHOV 

Streľba na 70 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 5 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie 

konkrétnou bodovou hodnotou. 

 
- NEKRYTÁ FIGÚRA VEĽKÁ 

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

konkrétnou bodovou hodnotou. 
 

 

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

technického zabezpečenia preteku. 
 

Poznámka: 

Podložku pre disciplíny v ľahu si zabezpečí každý strelec sám.  

Pre disciplínu Benchrest zabezpečí organizátor stôl a stoličku. Súťažiaci majú  možnosť použiť aj vlastný strelecký 

stôl a stoličku. 

 

 

 

 

 

Spracoval: Adrian Gallo 

 

 

 

V Rožňave dňa 17.10.2013 

 

                    

                                                               

            

        

 

 

Predseda ŠKP Rožňava 

ZO OZP  10- 08 Rožňava 

 

Patrik KOVÁČ 


