
 

P r o p o z í c i e 
 

 

Obvodná poľovnícka komora Šaľa 

v spolupráci so streleckým areálom HUBERT 

z poverenia Slovenskej poľovníckej komory 

usporiada 
 

Hromadné podujatie športovej povahy 

M a j s t r o v s t v á   S P K  2021 
nominačná súťaž na ME 2021 

v disciplíne Poľovnícka kombinácia – 800 

v Streleckom areáli HUBERT 

 v Trnovci nad Váhom 
 

 

  



Organizačný výbor: 

Riaditeľ súťaže:   Ing. Rudolf Huliak 

Hlavný rozhodca:   Pavol Šléger  

Rozhodcovský zbor:  Deleguje usporiadateľ 

Ekonóm:    Valéria Horváthová 

Technická služba:   Ing. Jozef Horváth 

Zdravotná služba:   Deleguje usporiadateľ 

Tréning, prezencia, dodržiavanie protipandemických opatrení: 

Prezenciu je potrebné vzhľadom k technicko-organizačnému zabezpečeniu súťaže vykonať na 

webstránke strelnice www.strelnicahubert.sk,v termíne do štvrtka - 20. mája 2021 do 18,00 h.  

Tréning na súťaž je možný v sobotu 22. mája 2021 od 14,00 h. – na guľovom aj brokových 

strelištiach. 

Dodržiavanie protipandemických opatrení:  

Podujatie sa uskutoční bez divákov a sprievodných osôb. Každý účastník podujatia - 

usporiadateľ, rozhodca a súťažiaci, je povinný dodržiavať aktuálne platné opatrenia 

proti šíreniu koronavírusu platné pre okresy zaradené do I. stupňa varovania COVID 

AUTOMATU (najmä prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie 2 m odstupov, ) 

a ďalšie ustanovenia Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR v platnom znení - ku 

dňu vydania propozícií Vyhláška č. 208/2021 V. v. SR uverejnená 14. 5. 2021. 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného 

športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR 

alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym 

výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín. 

Príslušný test si účastník zabezpečí na ľubovoľnom certifikovanom odbernom miestne 

v SR, na vlastné náklady a zodpovednosť. 

Negatívny výsledok antigénového testu na COVID -19 je  možné nahradiť potvrdeniami 

o nasledovných skutočnostiach: 

 a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a 

od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 

 b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 

a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 

 c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA 

alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní 

od prekonania ochorenia COVID19, 

 d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

Pokiaľ účastník nebude môcť hodnoverne preukázať aspoň jednu 

z vyššie požadovaných skutočností ( zvýraznených žltou farbou ), 

nebude mu zo strany usporiadateľa umožnený vstup na podujatie 

a účasť na podujatí! 

 

 

 

http://www.strelnicahubert.sk/


Časový program súťaže: 

Nedeľa – 23. mája 2021 

8,00 hod. – 9,00 h:    Platba štartovného vopred prezentovaných súťažiacich 

         9,15 h:    Otvorenie súťaže, žrebovanie štartových čísiel 

         9,30 h:    Začiatok súťažnej streľby  

16,30 h:    Predpokladané ukončenie Majstrovstiev SPK v PK 800, vyhlásenie                        

                  výsledkov, odovzdanie cien. 

Charakter súťaže: 

Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách: 

  - seniori  - narodení v r. 1966 a neskôr 

  - veteráni  - narodení v r. 1965 a skôr 

Výsledky kategórií sa vyhodnotia pri minimálnom počte 6 účastníkov v danej kategórii. 

Technické ustanovenia: 
Popis disciplín a podmienky: 
Guľové disciplíny: 

Súťaž prebieha v streľbe na vzdialenosť 100 m po 5 výstrelov na každý terč v časovom limite 

5 minút na každý terč, v rozsahu: jedna séria (G1) v poradí srnec, líška sediaca, kamzík, diviak; 

druhá séria (G2) v poradí srnec, líška sediaca, kamzík a v streľbe na vzdialenosť 50 m 5 

výstrelov na diviaka v prieseku obojstranne. Guľové zbrane a strelivo je detailne definované 

v čl. 19. SP SPK – minimálny kaliber .22 Hornet, maximálna hmotnosť 5.000 g, optika bez 

obmedzenia zväčšenia.  

TERČ SRNEC – poloha podľa čl. 14. 3., terč podľa čl. 21. 2a, platného SP SPK 

TERČ SEDIACA LÍŠKA – poloha podľa čl. 14. 6., terč podľa čl. 21. 1a, platného SP SPK 

TERČ KAMZÍK – poloha podľa čl. 14. 4. a 14. 5., terč podľa čl. 21. 3a, platného SP SPK 

TERČ DIVIAK – poloha podľa čl. 14. 2., terč podľa čl. 21. 4a, platného SP SPK 

TERČ DIVIAK v prieseku – poloha a terč podľa čl. 21. 6a, platného SP SPK 

Brokové disciplíny: 

2 x  25 terčov na poľovníckom trape ( HT )  po 4 body za zasiahnutý terč 

2 x  25 terčov na poľovníckom Compak-u ( CH ), po 4 body za zasiahnutý terč 

V oboch brokových disciplínach sa strieľa z pohotovostného postoja podľa FITASC. 

 

Vklady: Vklad účastníka - v hotovosti pri prezencii vo výške  50,- €  

 

Spôsob určenia víťaza a  hodnotenie strelcov pri rovnosti bodov v PK-800: 
Bod 10.01. a 10.05. Streleckého poriadku SPK: Pri rovnakom počte bodov v PK-800 - pri 

určení Majstra SPK a poradia v kategóriách na 1., 2., 3. a ďalších miestach rozhoduje: 1. vyšší 

súčet bodov - na terči diviaka v prieseku, kamzíka 2 a bodov na  poľovníckom Compak – u 2 

(CH 2); ďalej 2. vyšší súčet bodov na terči diviak pevný, kamzík 1 a  na poľovníckom trape 2 

(HT 2). 

 

Spôsob postupu na Majstrovstvá Európy v PK v roku 2021: 
Na základe uznesenia Streleckej komisie SPK č. 6/2021 zo dňa 18.1.2021 bola jednohlasne 

schválená alternatíva na postup na MS v PK a to nasledovne: ako kritériom na výber 

reprezentačného družstva sa zoberie súčet rovnajúci sa priemeru z troch najlepších % 

výsledkov dosiahnutých z pretekov v kombinácii konaných v rokoch 2018 a 2019 s váhou 

60 %  a % výsledku dosiahnutého na majstrovstvách SPK v roku 2021 s váhou 40%. 

 



Spôsob podávania protestov 

Protesty jednotlivcov budú akceptované len tie, ktoré budú podávané v zmysle ustanovení 

článku 11. Streleckého poriadku SPK a pravidiel FITASC. 

 

Ceny:    

Bod 10.11. SP SPK: Na majstrovstvách SPK dostane víťaz a dvaja nasledujúci strelci v poradí 

medailu. Okrem toho dostanú strelci, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach diplom. 

Strelci umiestnení na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú pohár, medailu, diplom 

a vecné ceny. V prípade otvorenia len jednej kategórie vecné ceny budú udelené prvým piatim 

strelcom v celkovom poradí. Strelec s najvyšším dosiahnutým výsledkom získa titul: „Majster 

SPK v PK 800 pre rok 2021“ a pohár. 

 

 

Obhajca titulu v disciplíne PK 800 z r. 2020, predošlí víťazi a ich výsledky 

 
Rok 2020                NEUSKUTOČNILO SA Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19 

Rok 2019 (18.05.) víťaz Juraj Kelecsényi         výsledok 736 bodov z 800 možných 

Rok 2018 (12.05.) víťaz Juraj Kelecsényi          výsledok 766 bodov z 800 možných 

Rok 2017 (20.05) víťaz Peter Krchňavý  výsledok 746 bodov z 800 možných 

Rok 2016 (05.06.) víťaz Peter Krchňavý  výsledok 770 bodov z 800 možných 

Rok 2015 (11.10.) víťaz Juraj Kelecsényi výsledok 749 bodov z 800 možných 

Rok 2014 (12.10.) víťaz Ing. Anton Molnár výsledok 742 bodov z 800 možných 

 

Všeobecné ustanovenia: 

❖ Majstrovstvá SPK sa uskutočnia podľa vydaných propozícií a platného streleckého 

poriadku SPK a pravidiel FITASC pre poľovnícku kombinovanú streľbu. 

❖ Majstrovstiev SPK sa môžu zúčastniť strelci, ktorí sú členmi SPK aj strelci nečlenovia 

SPK. Nečlenovia SPK však budú hodnotení mimo poradia. 

❖ Členstvo v SPK je súťažiaci strelec povinný preukázať pri prezencii dokladom ako - 

platný poľovný lístok, alebo doklad o zaplatení individuálneho členského do SPK pre 

rok 2021. Pokiaľ tak neučiní bude považovaný za nečlena SPK a hodnotený mimo 

poradia. Obdobne je povinný predložiť príslušné doklady o všetkých zbraniach, ktoré 

bude v súťaži používať. 

❖ Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny v časovom programe po 

dohode s hlavným rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím súťažnej streľby.  

❖ Pred strelnicou je zabezpečené parkovanie vozidiel. 

 

 

Organizačný výbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HLAVNÝ PARTNER SPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERI SPK 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.strelnicahubert.sk  
 

 

http://www.strelnicahubert.sk/

