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Športový strelecký klub 

Gemerská Poloma 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

 

Dňa 31. augusta 2019  

Športový strelecký klub Gemerská Poloma 

 

 

U S P O R I A D A  

 

športovú streleckú súťaž v streľbe z malokalibrovej pištole/revolveru 

v mierenej streľbe 

 

 

Zraz účastníkov je dňa 31.8.2019 (sobota) o 9:00 hod. na strelnici ŠSK Lubeník. 

 

 

 

 

Všetci ste srdečne pozvaní. 
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Propozície 
športovej streleckej súťaže v mierenej streľbe z krátkej malokalibrovej zbrane 

 

 

Všeobecné ustanovenia : 

 

Usporiadateľ :                   ŠSK Gemerská Poloma  

Dátum konania :     31.8.2019 (sobota) 

Miesto konania : Strelnica ŠSK Lubeník 

Riaditeľ súťaže:    Adrian Gallo      

Hlavný rozhodca:   Adrian Gallo      

Pomocný rozhodca:          Viktor Demko, Ján Zaťko 

Riadiaci streľby:      Adrian Gallo, Viktor Demko        

Hodnotiaca komisia :    Hlavný rozhodca, pomocní rozhodcovia 

Prihlášky:                e-mailom na adrese: gallo@sportovastrelba.sk   , telefonicky: 0903 385 036         

 elektronicky na www.sportovastrelba.sk v časti Súťaže - Registrácia na súťaž.   

Informácie:    Adrian Gallo – mobil: 0903 385 036 

    

      

Technické ustanovenia : 

 

Predpis :         Súťaží sa v mierenej streľbe  na vzdialenosť 25 m, na medzinárodný pištoľový terč 

50/20 metrov podľa PŠS  

Disciplína/Zbrane: Streľba z krátkej malokalibrovej pištole/revolvera (kaliber .22LR). Streľba na pevné 

terče vo vzdialenosti 25m. Počet rán: 5+15+15, povolené držanie zbrane obojruč 

Strelivo:               Vlastné. Spotreba streliva: 5+15+15 = 35 ks.            

Rozsah súťaže:              Súťaž je pretekom jednotlivcov a trojčlenných družstiev.  

Účasť:                Bez obmedzenia. 

Štartovné: Jednotné štartovné vo výške 5 €  

Ceny:              Ocenení budú jednotlivci a družstvá na 1-3 mieste. 

Vyhlásenie výsledkov: 15 - 30 minút po vyhodnotení terčov.   

Protesty: 15 minút po zverejnení oficiálnej výsledkovej listiny, písomne u hlavného rozhodcu 

s vkladom 20,-€. 

                                         

 

 Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.sportovastrelba.sk a na 

klubových stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk  

 

Časový rozpis: 9:00 – 9:20 hod.  – prezentácia súťažiacich  

 9:20 – 9:30 hod.  – poučenie súťažiacich, oficiálne zahájenie súťaže  

 9:30  hod.            - začiatok súťaže  

 9:30 – 14:00 hod. – priebeh súťaže 

 14:30 hod. – vyhlásenie výsledkov,  predpokladané ukončenie súťaže 

 

 

 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, o čom budú účastníci súťaže vyrozumení. 
 

Poznámka: 

Ochrana sluchu a zraku je doporučená. Za bezpečnosť zodpovedá každý strelec individuálne.  

Stravu zabezpečuje organizátor súťaže. 

 

 

 

Spracoval: Adrian Gallo (predseda ŠSK Gemerská Poloma) 

 

 

V Gemerskej Polome dňa 19.8.2019 

http://www.sportovastrelba.sk/
http://www.ssk-gemerskapoloma.sk/

