
Obvodná poľovnícka komora Košice
Pri Miklušovej väznici 8, 04001 Košice

usporiada dňa 22.05.2021

Majstrovstvá OPK Košice 

 v disciplínach 

malokalibrovkový štvorboj M-400
oblukové strelište OS-40

batéria B-50

na strelnici v Nižnej Hutke 
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Propozície podujatia
-  súťaží sa podľa platného streleckého poriadku SPK  
 a to za každého počasia
- tréning, po zložení vkladu obdrží strelec dva terče podľa   
 vlastného výberu a presunie sa na strelište, kde mu rozhod- 
 covia umožnia tréningovú streľbu
- Súťaže sa môžu zúčastniť iba členovia Slovenskej  
 poľovníckej komoy, svoju príslušnosť preukážu platným  
 poľovným lístkom.
- v disciplíne M-400 sa používa zbraň malokalibrovka
 v disciplínach OS-40 a B-50 sa používa zbraň brokovnica,  
 hrúbka brokov 2-2,4mm max 28 g!

Oranizačný výbor preteku:
Riaditeľ preteku:    Ing. Gabriel Vukušič
Hlavný rozhodca:   Stanislav Minárik
Rozhodcovia:    deleguje OPK Košice
Jury:      ustanovuje sa na strelnici
Technická služba:   personál strelnice
Zdravotná služba:   zabezpečuje usporiadateľ

Časový harmonogram:
08:00 - 09:00   zraz, registrácia, trening 
09:00 - 09:15    otvorenie preteku,  
     žrebovanie poriadnia strelcov
09:20     začiatok preteku 
15:00     predpokladané ukončenie pre 
     teku, vyhlásenie výsledkov,  
     odovzdanie vecných cien  
     a diplomov

Poplatky    tréning  štartovné
M - 400     3,- eur  10,- eur
OS - 40        15,- eur
B - 50        20,- eur
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Rozsah preteku:

A. Líška sediaca - redukovaná

terč pevný, vzdialenosť 50 m, položka 10 výstre-
lov, časový limit 6 min, mieridlá mechanické alebo 
optické bez obmedzenia zväčšenia, poloha strelca  
v leže na podložke bez opory.

B. Srnec - redukovaný

terč pevný, vzdialenosť 50 m, položka 10 výstre-
lov, časový limit 6 min, mieridlá mechanické alebo 
optické bez obmedzenia zväčšenia, poloha strelca  
v stoji s oporou o pevnú tyč, alebo bez opory.

C. Kamzík - redukovaný

terč pevný, vzdialenosť 50 m, položka 10 výstre-
lov, časový limit 6 min, mieridlá mechanické alebo 
optické bez obmedzenia zväčšenia, poloha strelca  
v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, alebo bez 
opory.

D. Diviak - redukovaný

terč pevný, vzdialenosť 50 m, položka 10 výstre-
lov, časový limit 6 min, mieridlá mechanické alebo 
optické bez obmedzenia zväčšenia, poloha strelca  
v stoji bez opory.
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Oblúkové strelište OS - 40:    2 x 20 terčov = 40 terčov
Batéria B-50:    2 x 25 terčov = 50 terčov

Podmienky preteku:   
Tréning je možný na strelnici v Nižnej Hutke po dohode so 
správcom strelnice a za účasti minimálne 6 (šiestich strelcov)  
tel.na správcu strelnice 0903 654 765.
 
Ceny: Na preteku budú odmenení pretekári, ktorí sa umiestnili na 
prvých troch miestach.

Určenie víťaza: Podľa streleckého poriadku SPK.

Podmienky účasti na preteku: Preteku sa môže zúčastniť každý 
člen SPK. Organizačný výbor si po dohode s hlavným rozhodcom 
vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo pretekárom oznámi pred 
začatím streľby.

Informácie o preteku:  tel:   0911 626 324 
    e-mail:  kosice@opk.sk

Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia na zabránenie šírenia 
ochorenia COVID 19 každý účastník preteku je povinný sa riadiť 
pokynmi usporiadateľa najmä:

1. Preukázať sa covid testom nie starším ako 72 hodín,
2. Na strelnici nosiť respirátor FFP 2, mimo streľby,
3. Dodržiavať vzdialenosť medzi účastníkmi min. 2 m.
4. Používať dezinfekciu rúk,
5. Strieľať len s vlastnou zbraňou. 


