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PROPOZÍCIE KLUBOVEJ STRELECKEJ KLUBOVEJ SÚŤAŽE
VÝSTREL 2022
TERMÍN KONANIA
ORGANIZÁTOR
MIESTO KONANIA
ÚČASŤ
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ROZHODCOVIA

1.10.2022 od 9:00 hod.
ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB STRELNICA LIPTOV
Strelecký areál STRELNICA LIPTOV, Háj Nicovô 03101 LM, Zadný Háj
členovia ŠSKSL (účasť len pre klubových členov)
Riaditeľ pretekov – Ľubomír Španko
Tajomník – Miroslav Šanda
Zdravotný dozor - Jozef Matys
Ľubomír ŠPANKO (hlavný rozhodca)
Tomáš KALÁTH, Jiří TUČEK, Ján VRÁNSKY, Jozef MATYS, Miroslav ŠANDA

ZBRANE PIŠTOĽ
- vlastná krátka samonabíjacia pištoľ bez obmedzenia kalibru (v prípade potreby zapožičania zbrane kontaktovať vopred
organizátora). Zásobovacie zariadenie je povolené s max. kapacitou 20 nábojov.
Opasky a puzdra: Zbraň sa musí nachádzať v puzdre a všetky zásobníky v nosičoch zásobníkov. Puzdro na zbraň a všetky nosiče
zásobníkov musia byť umiestnené na opasku, ktorý sa nachádza na najvrchnejšej časti odevu vo výške pásu. Policajné a
vojenské puzdra /stehenné a iné špeciálne/ je povolené. Podpažné puzdra sú zakázané!
STRELIVO PIŠTOĽ: vlastné, min. 56ks / odporúčame 100ks
ZBRANE PUŠKA
- vlastná dlhá samonabíjacia guľová zbraň bez obmedzenia kalibru (v prípade potreby zapožičania zbrane kontaktovať vopred
organizátora). Zásobovacie zariadenie minimálne na 12 rán a minimálne 2 zásobovacie zariadenia.
Opasky a puzdra: nie sú potrebné
STRELIVO PUŠKA: vlastné, min. 12ks
ŠTARTOVNÉ: 0,- €
TERČE: IPSC, Popper, Mini Popper, Gong, IDPA terč
SKÓROVANIE
Skórovanie papierového IPSC terča: hodnotia sa dva najlepšie zásahy podľa dosiahnutých zón
A = 5 bodov, C = 3 body, D = 1 bod
Skórovanie IDPA terča: hodnotia sa dva najlepšie zásahy podľa predpísaných zón
A = 5 bodov, B = 4 body, C = 3 body, D = 1 bod
Kovový terč: 5 bodov, hodnotí sa po prevrátení /spadnutí/. Pri evidentnom zasiahnutí a neprevrátení kovového terča
rozhodca preteku - stage po dohode s hlavným rozhodcom, môže udeliť opakovanie situácie kvôli zlyhaniu zariadenia
strelnice.
Chýbajúci zásah v papierovom terči a nezasiahnutý kovový terč: - 5 bodov
Zásah v penalizujúcom terči: - 10 bodov. Hodnotia sa max. 2 zásahy /max. - 20 bodov/
VZDIALENOSŤ: 5-20 metrov
DISCIPLÍNY A KATEGÓRIE : súťaží sa v jednotlivcoch
OCHRANA ZRAKU A SLUCHU: je povinná na všetkých streleckých stanovištiach, okuliare povinné aj pre všetkých divákov počas
streleckej súťaže.
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PODMIENKY STREĽBY
STAGE 1 - MIERENÁ STREĽBA NA TERČ (STRELISKO Č.7) „MIERENKA“
Hodnotenie:
Terče:
Vzdialenosť:
body:
Štart. pozícia:
Štart:
Stop:

súčet zásahov (najvyšší vyhráva)
1 x Classic
20 metrov palebná čiara
Celkový počet rán: 10
čelom k terčom na palebnej čiare, 10 rán na terč v časovom limite max. 1min
povel riadiaceho streľby
Posledný výstrel resp. max. do 1 min / zásahy po časovom limite sú neplatné

STAGE 2 – VÝKONNOSTNÁ TRIEDA (STRELISKO Č.7)
Hodnotenie:
Terče:
body:
Štart.
Štart:
Stop:

Comstock
5 popper,
Min. počet rán: 5 +
pozícia: stoj s rukami za hlavou, zásobník v zbrani, náboj nesmie byť v komore
Zvukový signál
posledný výstrel

STAGE 3 – EP PRESIDENTE (STRELISKO Č.7)
Hodnotenie:
Terče:
Celkový počet rán:
Štart. pozícia:

Comstock,
3 IPSC
12
stoj s rukami voľne vedľa tela, zásobník v zbrani, náboj nesmie byť v komore,
vzdialenosť k prvému terču 6m
Predpísaný postup streľby: dva výstrely na každý z IPSC terčov, následne povinné prebitie, následne opäť po 2 výstrely na
každý z IPSC terčov
Štart:
Zvukový signál
Stop:
Posledný výstrel

STAGE 4 – STEEL STAR (STRELISKO Č.6)
Hodnotenie:
Terče:
body:
Štart. pozícia:
Štart:
Stop:

Comstock,
5 steel star
Min. počet rán: 5+
stoj s rukami voľne vedľa tela, zásobník v zbrani, náboj nesmie byť v komore
Zvukový signál
Posledný výstrel

STAGE 5 – PARKÚR (STRELISKO Č.6)
Hodnotenie:
Comstock,
Neobmedzený čas ukončený posledným výstrelom zaznamenaným timerom, neobmedzený počet možných výstrelov,
stanovený počet hodnotených zásahov v terči. Pre zistenie výsledku pretekára sa spočítajú najvyššie hodnoty stanoveného
počtu zásahov z každého terča, odpočítajú sa penalizácie a získaná hodnota sa vydelí celkovým časom (zaznamenaným na
dve desatinné miesta), dosiahnutým pretekárom pri riešení streleckej situácie, čím sa získa tzv. "hit faktor". Celkové výsledky
streleckej situácie sa počítajú tak, že pretekárovi s najvyšším hit faktorom sa prizná maximálny počet bodov, dosiahnuteľný
na streleckej situácii a výsledok všetkých ostatných pretekárov je pomerným spôsobom vztiahnutý k výsledku víťaza streleckej
situácie.
Terče:
1 popper, 4 mini popper, 4 IPSC, 11 gong
body:
Min. počet rán: 24
Štart. pozícia:
v sede s rukami voľne vedľa tela, zásobník a zbraň položená na stolíku osobitne,
náboj nesmie byť v komore
_____________________________________________________________________________________________________

Športovo strelecký klub Strelnica Liptov
Dušana Kováča 320/5 | 031 05 Liptovský Mikuláš
Slovensko
IČO: 52827224
0904 29 29 31 | klub@strelnicaliptov.sk | www.strelnicaliptov.sk/klub
IBAN: SK2911110000001617390007
Registračné číslo VVS/1-900/90-57991| Registrový úrad MV SR

Štart:
Stop:
Penalizácie:

Zvukový signál
Posledný výstrel
Podľa platných IPSC pravidiel

STAGE 6 – PARKÚR PRE DLHÉ SAMO-NABÍJACIE ZBRAŇE (STRELISKO Č.3)
Hodnotenie:
Terče:
Celkový počet rán:
Vzdialenosť:

Comstock,
4 IDPA terče
15
15 a 20 metrov palebná čiara

Štart. pozícia:

stoj s rukami voľne vedľa tela, zbraň položená na stole, zásobník v zbrani, náboj nesmie byť v komore,
vzdialenosť k prvému terču 20m
Predpísaný postup streľby: 3 krát po 2 výstrely v stoji do IDPA terča, zmena pozície na kľak, v pozícii kľak 3 krát po 2 výstrely.
Následne povinné prebitie, 2. zásobník leží voľne na zemi na pripravenej podložke. Následne 3 výstrely do IDPA terča
prekrytého no-shoot IDPA terčom, jeden z troch výstrelov musí byť mierený do zóny A (na hlavu útočníka). Mieridlá
mechanické. Žiadne ďalšie doplnky a príslušenstvo nie je povolené.
Štart:
Zvukový signál
Stop:
Posledný výstrel

VYHODNOTENIE: STAGE č.1 + STAGE č.2 + STAGE č.3 + STAGE č.4 + STAGE č.5 prví
traja jednotlivci budú odmenení cenami.
STAGE č. 6 sa vyhodnocuje ako samostatná disciplína. Najlepší jednotlivec bude odmenený cenou.
PRIHLÁŠKY: PRIHLÁSENIE NA SÚŤAŽ ZASLAŤ DO 28.9.2022
Poistenie v priebehu súťaže si zabezpečuje každý samostatne !
Časový rozvrh : registrácia účastníkov 9:00 – 9:30, streľba prvého pretekára 9:45 hod.,
Občerstvenie a strava : zabezpečené
Predpokladané ukončenie + vyhlásenie výsledkov: podľa priebehu súťaže (do 15:00 hod.)
Pre členov, ktorí nie sú držiteľmi krátkej guľovej zbrane, bude možnosť zapožičať si zbraň zn. GRAND POWER a možnosť
zakúpenia streliva 9mm Luger, podľa aktuálnej trhovej ceny.
Pre členov, ktorí nie sú držiteľmi dlhej guľovej zbrane, bude možnosť zapožičať si zbraň zn. AK-47 SEMI a možnosť zakúpenia
streliva 7,65x39, podľa aktuálnej trhovej ceny.
e-mail pre doplnenie info : klub@strelnicaliptov.sk

V Liptovskom Mikuláši, dňa 5.9.2022

__________________________
Miroslav Šanda
predseda Kl
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