
                            

 

Obvodná poľovnícka komora Zvolen 

Tomášikova 1,  960 01  Zvolen 
 

usporiada v sobotu 15. júna 2019 (sobota) verejný strelecký pretek  

OPK Zvolen na streleckom štadióne SNP v Sielnici 

 

Sielnická M 600 
Organizačný výbor: 
Riaditeľ     Ing. Rudolf   Huliak 

Rozhodcovia    členovia streleckej komisie OPK Zvolen 

Ekonóm     Ing. Lukáš Miščík 

Lekárska služba    Helena Mullerová 

Technické zabezpečenie   Gerhard  Müller 

Propozície:           Súťaže sa môžu zúčastniť členovia SPK   

Časový rozpis: 
od 8.00  do 8.30                          prezentácia pretekárov 

8.00 -10.00                                  tréning 

10.00                                           začiatok preteku 

13.00                                           predpokladané ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov 

Terče: 

 
LÍŠKA SEDIACA REDUKOVANÁ -  malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo  optické bez obmedzenia        

                                                                                        zväčšenia  

      -  vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min, 

      -  poloha v leže bez opory. 

SRNEC REDUKOVANÝ - malokalibrovkou – mieridlá optické bez obmedzenia  zväčšenia  

      -  vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min, 

      -  poloha v stoji s oporou o pevnú tyč. 

KAMZÍK REDUKOVANÝ                -  malokalibrovkou – mieridlá optické bez obmedzenia  zväčšenia 

-  vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min, 

- poloha v stoje o voľne postavenú tyč alebo bez    opory 
 

DIVIAK REDUKOVANÝ -  malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo  optické bez obmedzenia        

                                                                                         zväčšenia  

-  vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min, 

-  v stoji bez opory. 

LÍŠKA V PRIESEKU                                                     - pohyblivé terče sprava doľava, vzdialenosť 35 m, šírka prieseku 4 m,             

                                                                                       10 výstrelov, 

                                                                                     - mieridlá otvorené alebo mieridlá optické bez obmedzenia  zväčšenia, 

                                                                                     - poloha v stoji bez opory. 

DIVIAK V PRIESEKU                                                     - pohyblivé terče sprava doľava, vzdialenosť 50 m, šírka prieseku 10 m,             

                                                                                       10 výstrelov, 
                                                                                     - mieridlá otvorené alebo mieridlá optické bez obmedzenia  zväčšenia, 

                                                                                     - poloha v stoji bez opory. 

 

Vklady:      

vklad na tréning = 1 položka                1,50.-  € 

vklad jednotlivca                   15.-  € 

vklad družstva        6.-  € 

 

Na pretek sú pripravené hodnotné ceny. O hlavnú cenu (LCD televízor) sa bude losovať spomedzi 

všetkých zúčastnených pretekárov pri ukončení preteku. 
 

Strelecký pretek sa koná za každého počasia, podľa streleckého poriadku SPK a týchto propozícií. V prípade dostatočného záujmu 

sa bude konať aj súťaž družstiev. Organizačný výbor si po dohode s hlavným rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo 

pretekárom včas oznámi. Na strelnici je zabezpečené občerstvenie a parkovanie vozidiel. Predaj nábojov nie je zaistený.  

 

                                                                                        Organizačný výbor OPK Zvolen                            


