PROPOZÍCIE
Obvodná poľovnícka komora Zvolen
z poverenia
Slovenskej poľovníckej komory
usporiada

Majstrovstvá SPK a medzinárodnú súťaž
v disciplíne Poľovnícky 10-boj
pre členov reprezentačných družstiev
Slovenskej poľovníckej komory
a
Českomoravskej mysliveckej jednoty

24. augusta 2019
na strelnici OkO SPZ Zvolen
v Sielnici

Organizačný výbor
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovský zbor:
Ekonóm:
Technická služba:
Zdravotná služba:

Ing. Rudolf Huliak, predseda SK SPK
Jozef Mlynárik, člen SK SPK
Deleguje OPK Zvolen
Ing. Lukáš Miščík
Gerhard Müller
Helena Müllerová

Tréning a prezencia:
Tréning:

23.8.2019 od 13,00 hod.

Prezenciu je potrebné vzhľadom k technicko-organizačnému zabezpečeniu súťaže vykonať prostredníctvom
prihlasovacieho formulára zverejneného na webovej stránke www.polovnickakomora.sk na karte strelectvo Majstrovstvá SPK - propozície, v termíne do piatka - 16. augusta 2019. Reprezentanti ČMMJ včas nahlásia
kvôli zabezpečeniu ubytovania aj počet sprievodných osôb.

Časový program súťaže:
Sobota – 24. augusta 2019
7,45 hod. - 8,15
8,30
8,45
17,30

hod.: Prezencia, platba štartovného vopred prezentovaných súťažiacich
hod.: Otvorenie súťaže, privítanie hostí, organizačné pokyny
hod.: Začiatok súťažnej streľby
hod.: Predpokladané ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

Vklady
- štartovné: súťaž jednotlivcov
- tréning:
malokalibrovka
brokovnica

40,- €
2,- € (po 5 výstrelov na terč)
0,20 € za každý vypustený terč

Popis disciplín:
Terč líška

medzinárodný terč, poloha v ľahu,10 výstrelov malokalibrovkou bez opory, mieridlá
otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, vzdialenosť 50 m, časový limit 6
min.

Terč srnec redukovaný

medzinárodný terč, poloha v stoji, 10 výstrelov malokalibrovkou s oporou o voľne
postavenú tyč, mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia
zväčšenia,
vzdialenosť 50 m, časový limit 6 min.

Terč diviak redukovaný

medzinárodný terč, poloha v stoji, 10 výstrelov malokalibrovkou bez opory, mieridlá
otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, vzdialenosť 50 m, časový limit 6
min.

Líška v prieseku

10 výstrelov malokalibrovkou, mieridlá otvorené alebo mieridlá optické bez
obmedzenia zväčšenia, vzdialenosť 35 m, poľovnícky postoj, šírka prieseku 4 m

Diviak v prieseku

medzinárodný terč, 10 výstrelov malokalibrovkou, vzdialenosť 50 m, šírka prieseku
10 m, poľovnícky postoj, rýchly beh sprava doľava, mieridlá otvorené alebo mieridlá
optické bez obmedzenia zväčšenia

Batéria
Oblúkové strelište
Dvojstrely
Vysoká veža
Zajac v prieseku

25 terčov
20 terčov
5 dvojstrelov na stanovištiach 2, 3, 4, 5, 6
10 terčov
10 terčov (terčový kotúč sprava doľava)

Povolené zbrane a strelivo:
Zbrane a strelivo vlastné. Broková náplň nesmie presahovať 28,0 g (tolerancia + 0,5 g). Veľkosť brokov
nesmie presiahnuť priemer 2,4 mm. Guľové strelivo 22LR.

Charakter súťaže:
Medzinárodná súťaž:
Zmiešané. Počet strelcov 18 /9 za ČMMJ, 9 za SPK.
Majstrovstvá SPK:
Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách:
- seniori - narodení v r. 1964 a neskôr
- veteráni - narodení v r. 1963 a skôr
Výsledky kategórií sa vyhodnotia pri minimálnom počte 6 účastníkov v danej kategórii.

Hodnotenie pretekárov pri rovnosti bodov a určenie víťaza:
Bod 10.10 Streleckého poriadku SPK: Pri rovnakom počte bodov v poľovníckom desaťboji sa hodnotia strelci podľa
súčtu výsledkov na terči diviaka v prieseku a počte zásahov dvojterčov na oblúkovom strelišti, ďalej podľa súčtu
bodov na terči pevný diviak a výsledku dosiahnutom na oblúkovom strelišti. Pri určení víťaza streleckého podujatia v
súťaži jednotlivcov sa bude postupovať podľa ustanovenia článku 10, Streleckého poriadku SPK.

Protesty:
Protesty budú akceptované len ak budú podávané v zmysle ustanovení článku 11. Streleckého poriadku
SPK.

Ceny:
Strelci účastní na medzinárodnej súťaži umiestnení na prvých troch miestach dostanú pohár,
medailu, diplom a vecné ceny, strelci na 4. a 5. mieste dostanú diplom.
Súťažiaci spomedzi nominovaných s najvyšším dosiahnutým výsledkom získa titul:
„Víťaz medzinárodného 10-boja 2019“ a putovný pohár.
Prví traja strelci v kategóriách účastní na Majstrovstvách SPK získajú vecné ceny, poháre, medaily
a diplomy, a strelci na 4. a 5. mieste diplom. Strelec s najvyšším dosiahnutým nástrelom získa titul
„Majster SPK v Poľovníckom 10-boji pre rok 2019“.
Hlavnou zlosovateľnou cenou pre členov SPK na Majstrovstvách SPK bude malokalibrovka CZ 455
LUX v hodnote 433,- €, ktorú do súťaže venovala spoločnosti M-HUNT, s. r. o.

Obhajca titulu z r. 2018:
KELECSÉNYI Juraj

OPK Levice

926/1000

MS

Všeobecné ustanovenia:
 Medzinárodná súťaž sa uskutoční 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 2019. 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.
 Medzinárodnej súťaže sa zúčastnia nominovaní strelci za SPK a ČMMJ. SPK budú reprezentovať 9
strelci postupujúci z M SPK v roku 2018.
 Nominovaní strelci za SPK sú zahrnutí zároveň aj do M SPK 2019.
 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, strava a občerstvenie.
Organizačný výbor

