
 

Usporiadateľ: 

OPK Košice -okolie 
Termín konania a rozsah preteku: 30.5. - 31.5.2015 

30.5.2015 - streľba na batérii B 100 
31.5.2015 - streľba na oblúkovom strelišti OS 80, malokalibrovka M 800 

Začiatok preteku: 

Každý deň od 7,30 hod.  prezentácia, 8,30 hod. otvorenie preteku. 
Miesto konania: 

Strelecký areál Nižná Hutka, Košice - okolie 
Štartovné: 

 M 800 - 10 €,  B 100 - 25 €,  OS 80 - 20 € 

Organizačný výbor: 
Ing. Ľudovít LIPPAI - predseda OPK Košice - okolie 

Vladimír VARGA - predseda streleckej komisie 
Ing. Peter LUKÁCS - pokladník 

MUDr. Miloš SOPKO - lekárska služba 
 

 
Technická služba - prevádzkovateľ strelnice 

Hlavný rozhodca - Ing. Ľudovít LIPPAI 
Rozhodcovia  - Miroslav KOTEK, Eduard PULZ, 

Ing. Peter LUKÁCS, Pavol BARNA, Vladimír Varga 
 

Brokové disciplíny: na majstrovstvách budú použité asfaltové terče oranžovej farby 

 Oblúkové strelište:  4 x 20 terčov = 80 terčov 

 Batéria: 4 x 25 terčov = 100 terčov 

Guľové disciplíny: 

 Sediaca líška redukovaná - terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. na  položku 
zbraň malokalibrovka, mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, poloha v leže bez opory 

 Redukovaný srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. na  položku, zbraň 
malokalibrovka, mieridlá optické bez obmedzenia zväčšenia, poloha v stoje s oporou o pevnú tyč (tyče 
zabezpečuje usporiadateľ) 

 Redukovaný kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. na  položku zbraň 
malokalibrovka, mieridlá  optické bez obmedzenia zväčšenia, poloha postojačky s oporou o voľne postavenú   
tyč (tyče zabezpečuje usporiadateľ) alebo bez opory 

 Redukovaný diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. na  položku. zbraň 
malokalibrovka, mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia , poloha v stoje bez opory 

 Prípustné sú všetky poľovnícke malokalibrovky, ktoré majú hmotnosť 5000 g, vrátane streleckej optiky s 
montážou, záveru a zásobníka..  

 
Ceny:  Na preteku budú odmenení pretekári, ktorí sa umiestnia  na  prvých troch miestach.   
Určenie víťaza:  Podľa streleckého poriadku SPK. 
Podmienky účasti: Preteku sa môže zúčastniť každý člen SPK. Organizačný výbor si po dohode s 
hlavným rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo pretekárom oznámi pred začatím streľby.  

Informácie o preteku: Tel.0917 824 493,  www.opkkeokolie.sk,   E-mail kosice-okolie@opk.sk    
 
 
       Vladimír  Varga, v.r.                                                                    Ing. Ľudovít  Lippai, v.r. 
 predseda streleckej komisie                                                        predseda OPK Košice - okolie 

http://www.opkkeokolie.sk/

