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PROPOZÍCIE 

MAJSTROVSTIEV OBLASTI – ZÁPAD   

Slovenská poľovnícka komora 

organizačná zložka 

Obvodná poľovnícka komora Malacky 

Kollárova 892, 901 01 Malacky 

Usporiada na základe poverenia SPK 

 

MAJSTROVSTVÁ  OBLASTI 

V DISCIPLÍNE M-800 

04. júna 2017 na strelnici ŠSK Malacky 

ČASOVÝ HARMONOGRAM :  7,30 hod. – 8,45 hod. – prezentácia pretekárov                                                                

     8,00 hod. – 9,00 hod. – tréning 

     9,30 hod. – začiatok preteku  

     15,00 hod. – predpokladané ukončenie preteku      

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: 

Predseda organizačného výboru:  Miroslav Kopiar    

Hlavný rozhodca:     Ing. Stanislav Haramia 

Riaditeľ pretekov:    Ing. Jozef Jurkovič                               

Technická služba:    Ján Uhrinec 

Zdravotná služba:   MUDr. Marián Haramia               

Rozhodcovský zbor:    strelec. komisia OPK Malacky 

VKLADY:  

štartovné súťaž jednotlivcov:15,- €   

súťaž trojčlenných družstiev: 3,- €    

Poplatok za tréning : 4,- € na 1 terč (max.10 výstrelov)  

Kaucia na protest : 10,- €  

 

PODMIENKY ÚČASTI:   

Strieľa sa podľa aktuálneho Streleckého poriadku.  

Súťaž je prístupná pre všetkých členov SPK s platným poľ. lístkom a zbrojným preukazom, ktorí absolvovali 

majstrovstvá OPK a držitelia I. VT a MS, aj keď neabsolvovali majstrovstvá OPK. Súťažiaci strelci, ktorí nie 

sú členovia SPK sú hodnotení mimo majstrovstiev oblasti.  

Vzdialenosť 50 metrov, streľba 2 x 10 výstrelov malokalibrovkou na 4 terče:      

   líška sediaca redukovaná – v ľahu bez opory,                                                      

   srnec redukovaný – v stoji s oporou o pevnú tyč, alebo bez opory,                                

   kamzík redukovaný – v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, alebo bez opory,       

   diviak redukovaný – v stoji bez opory.  
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Všetky disciplíny sú v časovom limite 6 minút na položku. Pri všetkých disciplínach je povolená optika bez 

obmedzenia zväčšenia. Účasťou v súťaži strelec potvrdzuje  že ovláda príslušné ustanovenia streleckého 

poriadku  s pravidlami  streľby .                                                                        

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:  

Majstrovstvá oblasti sa uskutočnia podľa platných propozícií a platného streleckého poriadku za každého 

počasia.  Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hl. rozhodcom, čo pretekárom oznámi 

pred  začatím pretekov. Predaj nábojov organizátor pretekov nezabezpečuje. Strelnica ŠSK Malacky sa 

nachádza na okraji Malaciek – pri výjazde z mesta smerom na obec Rohožník odbočiť pred nadjazdom nad 

diaľnicou doľava a na konci ulice doprava. Vjazd do strelnice bude označený. Občerstvenia a parkovanie 

vozidiel bude zabezpečené na strelnici.  

CENY:  

Prvých 10 pretekárov oceníme vecnými cenami. K SPK zabezpečí pre prvých troch súťažiacich pohár, 

medailu a finančnú cenu a pretekári na prvých piatich miestach dostanú diplom. Organizátor venuje prvým 

trom družstvám pamätný pohár. 

Úspešnú streľbu a športový zážitok želá  

 

 

                 Jozef Jurkovič                         Miroslav Kopiar   

predseda streleckej komisie OPK Malacky               predseda OPK Malacky  

 


