
PROPOZÍCIE 
 

 

Obvodná poľovnícka komora  Zvolen 
 

z poverenia 
 

Slovenskej poľovníckej komory v Bratislave 
 

Usporiadajú 
 

M a j s t r o v s t v á    S P K 

v disciplíne Malokalibrový štvorboj M-800 
 

2. októbra 2021 - sobota 
 

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 v M-800 najneskôr do piatku 1.10.2021. Prihlásenie vopred uľahčí 

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

na mieste. 

 

Časový program súťaže 
7,00 hod. -    07,55 hod.:  Prezentácia súťažiacich a platba štartovného. 

           08,00 hod.:  Otvorenie súťaže. 

08,20 hod.:  Začiatok súťažnej streľby.   

16,00 hod.: Predpokladané ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov, 

odovzdanie cien. 

Vklady 
Štartovné   - súťaž jednotlivcov       20,-€ 

  - tréning     1,-€  

 

Charakter súťaže 
Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách  - kategória seniori - narodení v r. 1966 a neskôr 

       - kategória veteráni - narodení v r. 1965 a skôr 

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

 

Zbraň a strelivo   

Prípustné sú poľovnícke malokalibrovky, ktoré majú hmotnosť maximálne 5000 g, vrátane 

streleckej optiky s montážou, záverom a zásobníkom. Pre streľbu z malokalibrovky je 

povolené strelivo max. „22 LR-HV“. 

 

Technické ustanovenia 
Malokalibrovkový štvorboj - súťaž na vzdialenosť 50 m v  rozsahu 10 výstrelov na každý 

terč v časovom limite 6 minút v poradí: redukovaný terč sediacej líšky, redukovaný terč srnca, 

redukovaný terč kamzíka a redukovaný terč diviaka podľa Streleckého poriadku SPK body: 

21.1b, 21.2b, 21.3b, 21.4b. 

  

Hodnotenie strelcov pri rovnosti bodov a spôsob určenia víťaza v M-800 

Bod 10.4. Streleckého poriadku SPK: Rozstreľovanie sa pri súťažiach v malokalibrovkových 

disciplínach vykonáva v prípade určenia poradia na prvých troch miestach pri dosiahnutí 

rovnakého výsledku u viacerých strelcov. Rozstrel sa uskutoční na terči redukovaného diviaka 

pri streľbe z malokalibrovky s polohou v zmysle čl. 14.2. a to v polovičnom časovom limite 3 

minúty pre 10 výstrelov z malokalibrovky. O poradí na 4. a ďalších miestach sa bude 

postupovať podľa bodu 10.2. SP SPK. 

 

 



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

v zmysle ustanovenie článku 11, Streleckého poriadku SPK.  

 

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 rozdelené 

medzi prvých piatich strelcov v celkovom poradí. Strelec s najvyšším dosiahnutým nástrelom 

získa titul: „Majster SPK v M-800 pre rok 2021“ a pohár. Hlavnou zlosovateľnou cenou pre 

členov SPK na Majstrovstvách SPK bude guľovnica CZ 527 LUX, ktorú do súťaže 

venovala spoločnosti M-HUNT, s. r. o. 

 

Obhajca titulu v disciplíne M-800 z r. 2020 a jeho výsledok 

 
Súťaž v tejto disciplíne v sezóne 2020 bola zrušená. 

 

Všeobecné ustanovenia 

• Majstrovstvá SPK sa uskutočnia bez tréningu. Pred začatím súťaže budú možné tri 

odmasťovacie rany do nástrelného terča na líšku. 

• 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 súťažiacim oznámi pred začatím streľby. 

• V prípade vážnych dôvodov bude zmena propozícii oznámená pred otvorením súťaže 

a jej písomné znenie bude visieť na viditeľnom mieste strelnice. 

• Na strelnici je zabezpečené parkovanie vozidiel, strava a občerstvenie.  

 

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 

 

 

 

 
 

 


