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Vec 

Okresné majstrovstvá OPK v malokalibrovkovom štvorboji (OM400) 

- propozície 

 

I. Všeobecné ustanovenia   
 Usporiadateľ   : SPK, organizačná zložka OPK Dolný Kubín 
 Termín    : 15. 05. 2021 (sobota)  
 Miesto    : Strelnica ŠKS Hruštín - lokalita Zábava 
 Účasť    : Podmienená predložením platného poľovného lístka  
                                                               a zbrojného preukazu. 
 Žrebovanie   : Po ukončení prezentácie vykoná rozhodcovský zbor. 

II. Časový program   
  07,15 hod. - 08,00 hod. : Prezentácia 
  08,00 hod. - 08,10 hod. : Otvorenie preteku, žrebovanie poradia 
  08,15 hod.   : Začiatok streľby 
  12,15 hod.   : Predpokladané ukončenie preteku, vyhlásenie výsledkov, 
       odovzdanie vecných cien a diplomov. 
III. Organizačný výbor   
 Riaditeľ   : Ing. Ján Kubačka 
 Tajomník   : Mgr. Ľubomír Turkota 
 Hlavný rozhodca  : Ing. Miloš Škrabák 
 Rozhodcovia   : Deleguje OPK Dolný Kubín 
 Ekonóm   : Ing. Milada Dutková 
 Lekárska služba  : MUDr. Jozef Reguly 
 Technický pracovník  : Ing. Miroslav Valko 

IV. Technické ustanovenia : 

1. Popis disciplín a podmienky : 
a/ Líška sediaca redukovaná : 
Terč pevný; vzdialenosť 50 m; položka 10 výstrelov; časový limit 6 minút; mieridla  otvorené  
alebo optické  bez obmedzenia zväčšenia;  zbraň malokalibrovka;  poloha v ľahu bez opory.  
b/ Srnec redukovaný : 
Terč pevný; vzdialenosť 50 m; položka 10 výstrelov; časový limit  6 minút;  mieridlá optické 
bez  obmedzenia zväčšenia; zbraň malokalibrovka;  poloha v stoji s oporou o pevnú tyč (alebo 
bez opory). 
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c/ Kamzík redukovaný : 
Terč pevný; vzdialenosť  50 m, položka 10 výstrelov; časový limit 6 minút; mieridlá optické bez 
obmedzenia zväčšenia;  zbraň malokalibrovka; poloha v stoji  s oporou o voľne postavenú tyč 
alebo bez opory. 
d/ Diviak redukovaný : 
Terč pevný; vzdialenosť 50 m; položka 10 výstrelov; časový limit 6 minút;  mieridlá otvorené  
alebo optické bez  obmedzenia zväčšenia;  zbraň malokalibrovka,  poloha v stoji bez opory.  

Poradie disciplín je stanovené takto : líška sediaca  redukovaná; srnec redukovaný; kamzík 
redukovaný;  diviak redukovaný.  

2. Spôsob určenia víťaza : 
Pri určení víťaza streleckého podujatia v súťaži jednotlivcov a družstiev sa bude postupovať 
podľa ustanovenia článku 10, Streleckého poriadku SPK. 

3. Diplomy, vecné ceny : 
Najlepší  3  jednotlivci a družstvá obdržia diplomy a vecné ceny. Družstvo môžu tvoriť len 

členovia z 1 PZ/PS. Neumiestnení členovia môžu tiež vytvoriť družstvo. Diplomy a ceny budú 

udelené aj prvým 3 jednotlivcom v kategórii veteráni. Jednotlivec nad 55 rokov sa môže 

rozhodnúť v ktorej kategórii  bude štartovať (senior (18-55)  alebo veterán (56 a viac). 

4. Vklady : 
- štartovné  - súťaž jednotlivcov   10 EUR 
- štartovné  - súťaž družstiev      5 EUR 

5. Spôsob podávania protestov : 
Protesty jednotlivcov a vedúceho družstva budú akceptované len tie, ktoré budú podávané 
v zmysle ustanovenie článkov 11 a 17, Streleckého poriadku SPK s úhradou vkladu za protest 
10€. 

6. Zmeny propozícii : 
V prípade vážnych dôvodov bude zmena propozícii oznámená pred otvorením preteku a jej 
písomné znenie bude visieť na viditeľnom mieste strelnice. 

7. Upozornenie : 
- UPOZORŇUJEME NA DODRŽIAVANIE PLATNÝCH NARIADENÍ  ÚVZ SR V SÚVISLOSTI 
S COVID-19 A TO PRI VSTUPE DO AREÁLU STRELNICE: • mať  prekryté horné dýchacie cesty 
respirátorom s klasifikáciou najmenej FFP2 •  predložiť  negatívny test RT-PCR nie starší ako 72 
hod alebo antigénový test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 24 hodín • výnimky pre 
testovanie sa akceptujú v zmysle platnej vyhlášky •  dezinfikovať si ruky dezinfekčným 
prostriedkom umiestneným pred vchodom •  dodržiavať medzi osobami 2 m rozostupy 
- Osobitne upozorňujeme na ustanovenia článkov 14 a 19 Streleckého poriadku SPK, t. j. 
o výstroji, resp. zbraniach a strelive, ktoré pretekár môže na tomto podujatí použiť.  
- Prví  traja jednotlivci v kategórii seniorov za OPK Dolný Kubín majú možnosť reprezentovať 
okres na oblastných pretekoch. OPK týmto členom prispeje čiastkou 15 €/osoba. 
 

             
   
 

predseda streleckej komisie OPK :    predseda OPK : 
                     Ing. Ján Kubačka              Ing. Miloš Škrabák  

 


