
PROPOZÍCIE 

 

Obvodná poľovnícka komora  Zvolen 

z poverenia  

Slovenskej poľovníckej komory 
 

Usporiadajú 
 

M a j s t r o v s t v á    S P K 

v disciplíne Guľový štvorboj G-200  
a I. kolo nominačnej súťaže na ME 2022  

v disciplíne Poľovnícka kombinácia PK – 500 

3. októbra 2021 – nedeľa 
 

na Streleckom štadióne SNP v Sielnici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizačný výbor: 
Riaditeľ súťaže  : Ing. Rudolf  Huliak 

Hlavný rozhodca  : Jozef Mlynárik 

Rozhodcovský zbor  : Deleguje OPK Zvolen 

Ekonóm   : Ing. Lukáš Miščík 

Technická služba  : Gerhard Müller 

Zdravotná služba  : Ing. Rudolf  Huliak 

 

Prihlasovanie na súťaž  
Prihlasovanie na M SPK je možné vyplnením elektronického formulára na 

www.polovnickakomora.sk v časti Strelectvo ->Majstrovstvá SPK -> propozície-> 

Propozície na M SPK G-200, najneskôr do piatku 2.10.2021. Prihlásenie vopred uľahčí 

organizačno-technické zabezpečenie M SPK. Na súťaž je možné prihlásiť sa aj priamo na 

mieste. 
 

Časový program súťaže: 
Tréning: 

SOBOTA - 2. októbra 2021, od 15,00 h. –  resp. po ukončení M SPK v M-800 
NEDEĽA – 3. októbra 2021 

8,00 hod. -  9,30  h. :   Prezencia a tréning na guľovom strelišti 100 m - bez DvP 

         9,45  h. :   Otvorenie súťaže, žrebovanie poradia 

       10,00  h. :   Začiatok súťažnej streľby v G-200 

13,30  h. :   Ukončenie Majstrovstiev SPK v G-200, vyhlásenie výsledkov,           

odovzdanie medailí, diplomov, pohárov a cien. 

14,00 h. :    Začiatok súťažnej streľby v brokových disciplínach a DvP 

16,00 h. :    Vyhodnotenie súťaže v PK-500 

             

Vklady : 
Vklad účastníka M SPK G-200      20,- €  

Vklad účastníka M SPK G-200 + PK-500  35,- €  

 

Charakter súťaže G-200: 
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 : 

Guľový štvorboj – malý štandard. Súťaž prebieha v streľbe na vzdialenosť 100 m v  rozsahu 5 

výstrelov na každý terč v časovom limite 5 minút v poradí: líška sediaca, srnec, kamzík, diviak 

podľa Streleckého poriadku SPK body: 21.1a, 21.2a, 21.3a, 21.4a. 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.  

 

Ďalšie disciplíny počítané do súťaže v PK-500: 

1 x  25 terčov na poľovníckom trape (brokovnicou), po 5 bodov za trafený terč 

1 x  25 terčov na poľovníckom skeete (brokovnicou), po 5 bodov za trafený terč 

5    výstrelov na diviaka v prieseku bežiaceho obojstranne (guľovnicou) max. 50 bodov 

 

V PK-500 sa súťaží podľa platných pravidiel FITASC a SP SPK pre poľovnícku kombináciu 

a týchto propozícií. Do celkového počtu 500 bodov v poľovníckej kombinácii sa započítava 

výsledok v G-200, dosiahnutý v rámci M SPK 2021 a súčet bodov z ďalších disciplín, 

popísaných vyššie.  



V prípade rovnosti bodov v PK-500, sa ako kritérium lepšieho umiestnenia posudzuje 1. vyšší 

súčet bodov - na terči diviaka v prieseku  a 2 násobku zásahov na  poľovníckom skeete ; ďalej 

2. vyšší súčet bodov na terči diviak pevný a 2 násobku zásahov na poľovníckom trape.  

 

Hodnotenie strelcov pri rovnosti bodov v G-200: 
Bod 10.04. Streleckého poriadku SPK: Pri rovnakom počte bodov v G-200 - pri určení Majstra 

SPK a poradia v kategóriách na 1., 2. a 3. mieste sa rozhodne v rozstrele na terči diviaka pevný 

a to v rozsahu 5 rán v polovičnom časovom limite – 2,5 minúty. O poradí na 4. a ďalších 

miestach sa bude postupovať podľa bodu 10.2. SP SPK. 

 

Spôsob určenia víťaza  
Pri určení víťaza streleckého podujatia G-200 v súťaži jednotlivcov sa bude postupovať podľa 

ustanovenia článku 10, Streleckého poriadku SPK.  

 

Spôsob podávania protestov   
Protesty jednotlivcov a vedúceho družstva budú akceptované len tie, ktoré budú podávané 

v zmysle ustanovenie článku 11. Streleckého poriadku SPK a pravidiel FITASC. 

 

Ceny:    
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 G-200 pre rok 2021“ a pohár. Pri vyhodnocovaní súťaže v PK-500 budú prví traja strelci 

v absolútnom poradí (bez kategórií) odmenení medailami. 

 

Obhajca titulu v disciplíne G-200 z r. 2020 a jeho výsledok 
Súťaž v tejto disciplíne v sezóne 2020 bola zrušená. 

 

Všeobecné ustanovenia: 
• Majstrovstvá SPK sa uskutočnia podľa vydaných propozícií a platného streleckého 

poriadku SPK. 

• 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 streľby.  

• Na strelnici je zabezpečené parkovanie vozidiel. 

 
UPOZORNENIE!!! 

• Podľa platného COVID automatu v čase a mieste konania podujatia, je okres Zvolen 

zaradený do stupňa „OSTRAŽITOSŤ“ 

• Režim usporiadania podujatia: OTP, to je, že každý účastník sa musí preukázať 

niektorým z nasledujúcich potvrdení: 

- potvrdením osoby, že je plne očkovaná 

- potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-

19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na 

ochorenie COVID19 nie starším ako 48 hodín, 

- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní. 

 

Organizačný výbor 

 



 

 

HLAVNÝ PARTNER SPK 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


