
 

 

PROPOZÍCIE 
MAJSTROVSTIEV OBLASTI – ZÁPAD 

 

Brokový klub Trnava 

usporiada na základe poverenia Slovenskej poľovníckej komory 

 

 

MAJSTROVSTVÁ OBLASTI 

V DISCIPLÍNACH  

OBLÚKOVÉ STRELIŠTE OS-80  

BATÉRIA B-100, 

 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 

 

11. - 12.júna 2022 na strelnici Trnava-Štrky 
 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

Riaditeľ:  Kamil Dudo 

Hlavný rozhodca: Jozef Žille  

Technická služba: Jozef Čavara  

Ekonóm:  Eva Stanková  

Zdravotná služba: Fakultná nemocnica Trnava  

 

ROZSAH SÚŤAŽE    

BATÉRIA 100 - 4 x 25 terčov = 100 terčov, 

OS 80 - 4 x 20 terčov = 80 terčov 

Na majstrovstvách budú použité terčové kotúče oranžovej farby. 

 

CHARAKTER SÚŤAŽE: 

Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách: - seniori - narodení v r. 1967 a neskôr 

      - veteráni - narodení v r. 1966 a skôr 

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

 

ČASOVÝ ROZPIS 

10. jún 2022 (piatok) 

B-100   10:00 –18:00 hod. tréning a prezentácia 

11. jún 2022 (sobota) 

B-100   8:00 – 9:00 hod. prezentácia 

   9:30 hod.  žrebovanie 

   9:45 hod.  otvorenie majstrovstiev 

   10:00 hod.  začiatok súťaže 

   16:00 hod.  predpokladané ukončenie súťaže 

OS-80   13:00 – 18:00 hod. tréning a prezentácia 



 

 

12. jún 2022 (nedeľa) 

OS-80   8:00 – 9:00 hod. prezentácia 

   9:30 hod.  žrebovanie 

   9:45 hod.  otvorenie majstrovstiev 

   10:00 hod.  začiatok súťaže 

   16:00 hod.  predpokladané ukončenie súťaže 

 

VKLADY 

 

Položka Tréning Súťaž 

OS 80 5 €   (1 x 20 terčov) 30 € 

B100 6 €   (1 x 25 terčov) 40 € 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Majstrovstvá sa uskutočnia za každého počasia, podľa platného Streleckého poriadku SPK a týchto 

propozícií. Majstrovstiev oblasti sa môžu zúčastniť strelci, členovia SPK. Súťažiaci strelci, ktorí nie sú 

členovia SPK, sú hodnotení mimo Majstrovstiev oblasti. Pre určenie víťaza a ďalšieho poradia strelcov 

v M800 budú použité ustanovenia 10.2 a 10.4 SP, pri OS 80 41.5, B 100 41.3. SP. Majstrovstvá oblasti sa 

uskutočnia ako súťaž jednotlivcov. Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny po dohode 

s hlavým rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím streľby. Na strelnici je zabezpečené parkovanie 

vozidiel a občerstvenie. 

 

CENY: 

 

Na majstrovstvách oblasti dostane víťaz a dvaja nasledujúci strelci v poradí medailu, pohár, vecné ceny 

a prví piati diplom. 

 

Organizačný výbor BK Trnava 

 


