
PROPOZÍCIE 

MAJSTROVSTIEV OBLASTI – VÝCHOD 

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA  

organizačná zložka 

Obvodná poľovnícka komora Košice-okolie  

Komenského 73, 040 01 Košice 

Usporiada na základe poverenia SPK 

 

MAJSTROVSTVÁ OBLASTI 

V DISCIPLÍNE M-800, OBLÚKOVÉ STRELIŠTE OS-80 A BATÉRIA B-100 

1. - 2. júna 2019 na strelnici v Nižnej Hutke 
 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

Hlavný rozhodca: Ing. Ľudovít Lippai  

Rozhodcovia: deleguje OPK Košice-okolie  

Technická služba: prevádzkovateľ strelnice  

Ekonóm: Bc. Katarína Molnárová  

Zdravotná služba: MUDr. Miloš Sopko, PhD. 

 

ROZSAH SÚŤAŽE 

OS 80 - 4 x 20 terčov = 80 terčov, 

BATÉRIA 100 - 4 x 25 = 100 terčov 
 

Na majstrovstvách budú použité terčové kotúče oranžovej farby. 

 

M 800 

2 x 10 výstrelov na: 
 

LÍŠKA SEDIACA REDUKOVANÁ  

- malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo optické bez obmedzenia zväčšenia 

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min, 

- poloha v ľahu bez opory. 

SRNEC REDUKOVANÝ  

- malokalibrovkou – mieridlá optické bez obmedzenia zväčšenia 

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min, 

- poloha v stoji s oporou o pevnú tyč. 

KAMZÍK REDUKOVANÝ  

- malokalibrovkou – otvorené mieridlá alebo optické bez obmedzenia zväčšenia 

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min,  

- poloha v stoji o voľne postavenú tyč alebo bez opory 

 

DIVIAK REDUKOVANÝ  

- malokalibrovkou - otvorené mieridlá alebo optické bez obmedzenia zväčšenia 

- vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite 6 min, 

- v stoji bez opory. 



CHARAKTER SÚŤAŽE: 

Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách: - seniori - narodení v r. 1964 a neskôr 

       - veteráni - narodení v r. 1963 a skôr 

Podľa bodu 1.2.4 Streleckého poriadku SPK (ďalej len SP SPK) sa strelec môže rozhodnúť v akej kategórii 

bude súťažiť. Túto skutočnosť je však potrebné nahlásiť usporiadateľovi vopred pred začatím 

súťaže, zároveň s preukázaním sa o členstve v SPK s platným poľovným lístkom podľa bodu 5.2 SP SPK. 

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

ČASOVÝ ROZPIS 
 

1. jún 2019 (sobota)  

B 100                            7.30 – 9:30 hod.  prezentácia a tréning 

     10:00 hod.       otvorenie majstrovstiev   

              16:00 hod.  predpokladané ukončenie súťaže,  

 

2. jún 2019 (nedeľa)  

OS 80, M 800             7:30 - 9.00 hod.  prezentácia a tréning 

                9:15 hod. otvorenie majstrovstiev  

                                     14:00 hod. predpokladané ukončenie súťaže, 

 

VKLADY 

 

Položka Tréning Súťaž Trojčlenné družstvo 

M 800  2,- €    (4 x 5 rán)  15,- € 5,- € (min 5 družstiev) 

OS 80  4,- €    (1 x 20 terčov)  20,- € 5,- € (min 5 družstiev) 

Batéria 100  5,- €    (1 x 25 terčov)  25,- € 5,- € (min 5 družstiev) 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

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

propozícií. Majstrovstiev oblasti sa môžu zúčastniť strelci, členovia SPK, 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 poradia majstrovstiev oblasti. Pre určenie víťaza a ďalšieho poradia strelcov v M 

800 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 ako aj družstiev, s minimálnym počtom prihlásených päť družstiev. 

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 OPK Košice-okolie 

 

 

 

      Ing. Ľudovít Lippai, v. r.          Vladimír Varga, v. r. 
predseda OPK Košice-okolie                                                                           predseda streleckej komisie 

 

 

 

 

 
 


