Propozície
Obvodná poľovnícka komora Zvolen
z poverenia

Slovenskej poľovníckej komory
usporiada

Majstrovstvá SPK
v disciplíne Poľovnícky 10-boj

09. septembra 2017 – sobota
na Streleckom štadióne SNP v Sielnici
Hlavný partn er SPK
a
Partneri
SPK

Viliam Fraňo,
Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s r. o.
Nitra

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

Ing. Rudolf Huliak
Jozef Mlynárik
Deleguje OPK Zvolen
Ing. Lukáš Miščík
Gerhard Müller
MUDr. Jana Vajdová

Charakter súťaže:
Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách

- kategória seniori - narodení v r. 1962 a neskôr
- kategória veteráni - narodení v r. 1961 a skôr
Výsledky kategórií sa vyhodnotia pri minimálnom počte 6 účastníkov v danej kategórii.

Popis disciplín:
Terč líška

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

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 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 (stanovište č. 4 - 2 x dvojstrel)
5 dvojstrelov na stanovištiach 2, 3, 4, 5, 6
10 terčov
10 terčov

Tréning:
Malokalibrovka
Zajac na prieseku
VV
OS 2
OS
Batéria

po 5 výstrelov na terč
5 terčov
5 terčov
5 dvojterčov
20 terčov
25 terčov

Časový program súťaže:
Piatok 08. 09. 2017
od 15,00 do 19,00 hod.:

Tréning

Sobota 09. 09. 2017
7,45 hod. - 08,59 hod. :
09,15 hod. :
09,30 hod. :
17,00 hod. :

Prezencia, tréning bežiacich disciplín každý 1x po 5 výstrelov na terč
Otvorenie majstrovstiev
Začiatok súťažnej streľby
Predpokladané ukončenie majstrovstiev, vyhlásenie výsledkov,
odovzdanie cien.

Vklady
- štartovné: súťaž jednotlivcov
- tréning: malokalibrovka
brokovnica

35,- €
2,- € (po 5 výstrelov na terč)
0,20 € za každý vypustený terč

Hodnotenie pretekárov pri rovnosti bodov:
Bod 10.10 Streleckého poriadku SPK: Pri rovnakom počte bodov v poľovníckom desaťboji sa
hodnotia strelci podľa súčtu výsledkov na terči diviaka na prieseku a počte zásahov dvojterčov na
oblúkovom strelišti, ďalej podľa súčtu bodov na terči pevný diviak a výsledku dosiahnutom na
oblúkovom strelišti.

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

Spôsob podávania protestov
Protesty jednotlivcov 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 udelené prvým piatim strelcom
v celkovom poradí. Strelec s najvyšším dosiahnutým nástrelom získa titul „Majster SPK
v Poľovníckom desaťboji pre rok 2017“ a pohár.
Kancelária SPK zabezpečuje ako zlosovateľnú cenu dlhú guľovú zbraň CZ 557 LUX, ktorú do
súťaže venovala firma M-HUNT, spol. s r. o., pre jedného z účastníkov M SPK 2017 v 10 - boji.
Cenu získa člen SPK, ktorý bude vylosovaný z prítomných strelcov pri vyhodnotení.

Minuloročný Majster SPK:
1. miesto

Ing. Viliam Kocsis

OPK Komárno

967/1000 MS

Všeobecné ustanovenia:
 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 2017.
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 pretekárom 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.
Organizačný výbor OPK Zvolen

Viliam Fraňo
Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s r.o.
Nitra

