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Pozvánka 
na pretek o putovný pohár primátora mesta Jelšava XIV. ročník   

 
Všeobecné ustanovenia: 
Usporiadateľ:    Mesto Jelšava 
Riaditeľ pretekov:  Rohár Slavomír 
Hlavný rozhodca:  Július  Gajdoš 
Pomocný rozhodca:  Michal  Kolodziejský, Erhart Meixner 
Termín konania:  12.09.2020 
Miesto konania:  Strelnica Gombiarka Jelšava 
Prezentácia:   na mieste, v deň konania súťaže 
Informácie:   Rohár Slavomír t.č.: 0949 159057,Gajdoš  Július t.č.: 0907 417870 
 
Technické ustanovenia: 
Predpis:   súťaží sa podľa PŠS a týchto propozícií 
Disciplína: - streľba z veľko-kalibrovej pištole alebo revolvera na pevné terče vo 

vzdialenosti 25m na medzinárodný pištolový terč, počet rán 5 
nástrelných a 15 súťažných, na pištolový terč nekrite ležiaca figurína 
(zelený veľký) počet rán 15 súťažných rán , povolená obojruč 

 - streľba z malo-kalibrovej pištole alebo revolvera na pevné terče vo 
vzdialenosti 25m na medzinárodný pištolový terč, počet rán 5 
nástrelných a 2x15 súťažných, povolené obojruč 

Rozsah súťaže:  súťaž trojčlenných družstiev a jednotlivcov 
    Každá z disciplín je hodnotená osobitne (VPi doobeda, MPi poobede)  
Zbrane a strelivo : vlastné, kaliber .22, .32-.38, podľa disciplín,  nie je povolené 

vysokovýkonné strelivo typu Magnum 
Účasť: bez obmedzenia 
Štartovné: 6,00 EUR za každého účastníka súťaže splatné pri prezentácii za každú 

disciplínu 
Stravovanie: zabezpečí usporiadateľ + bufet 
 
Záverečné ustanovenia: 
Časový rozpis:   8:00 – 8:30 hod. prezentácia 
    8:30 – 8:45 hod. oficiálne zahájenie súťaže a súťažné pokyny 
    9:00 hod. 1.smena, ostatné priebežne 
    Zmenu časového rozpisu si vyhradzuje usporiadateľ 
Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po skončení poslednej smeny 
Protesty: písomne u hlavného rozhodcu s vkladom 10,00 EUR, do 15min. po 

zverejnení výsledkovej listiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ŠPORTOVÝ  STRELECKÝ  KLUB  JELŠAVA 
               Nám.Republiky 499/11, 04916 Jelšava  IČO: 52 204 596 ; DIČ: 2120936488 

                     _____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
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. Na strelnici sa 
pohybujú súťažiaci so zbraňami v ochrannom obale a bez zásobníka! Všetci účastníci sú si 
vedomí možnosti zranenia sluchu, zraku či zranenia iného charakteru, preto sa pohybujú po 
strelnici na vlastné riziko. Usporiadateľ odporúča ochranu zraku, sluchu a vlastné poistenie.  
U súťažiacich je povinná ochrana sluchu a zraku! 
 
Súťažiace kluby prosíme o nahlásenie predbežných počtov súťažiacich emailom alebo 
telefonicky. 
Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám veľa streleckých úspechov a zážitkov. 
 
 
 
 
V Jelšave 03.09.2020       Rohár Slavomír 
         predseda klubu 
 
 


