
 

P R O P O Z Í C I E 

 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky  

v malokalibrovom benchreste 
 

 

Usporiadateľ:  1. Slovenský Siluetový & Benchrestový Klub Nová Dedina 2008 

 

Dátum konania: 08.októbra 2017 (nedeľa) od 09:00 

 

Miesto konania: Nová Dedina - strelnica Beňov vrch 

 

Štartovné:  5,00 € 

 

Riaditeľ súťaže: Štefan Kycka,  predseda ŠSK Nová Dedina 

 

Tajomník súťaže: Martin Gregor, vedúci org. jednotky 1. SSBK Nová Dedina 

 

Druh súťaže:  Súťaž jednotlivcov v streľbe z malokalibrovej pušky 

 

Kategórie:  bez rozdielu 

 

Vzdialenosť:  50 metrov 

 

Terče:   V zmysle pravidiel streľby malokalibrového benchrestu,  

   zverejnených na webovej stránke klubu www.strelectvo.eu. 

 

Zbrane a strelivo: Vlastné, podľa pravidiel športovej streľby 

 

Počet rán: 3 x ( N + 25 )  / strieľajú sa 3 terče  

 

Poloha: v sede za stolom, podľa pravidiel streľby malokalib. benchrestu 

 

Čas. limit: na každý terč 20 minút ( nástrel + 25 rán ) 

 

Hodnotenie: Podľa pravidiel streľby malokalibrového benchrestu. 

 

Harmonogram: 08:45 – 09:00 Losovanie štartovných čísel, prezentácia, otvorenie 

 09:00 – 13:20 Streľba (1. – 9. zmena) 

 13:20 – 13:50 Spracovanie výsledkov 

        14:00 Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien 

 

Spôsob streľby: Pridelenie štartovných čísel strelcom prebehne losovaním pred 

začatím súťaže. Podľa vylosovaného štartovného čísla bude mať 

strelec pridelenú lavicu, z ktorej bude strieľať.  

 

Ceny: Strelci na prvých troch miestach dostanú športový pohár a diplom. 

 X-man súťaže (strelec s najväčším počtom stredových zásahov „X“ 

dostane športový pohár a diplom. 



 

Občerstvenie: Celodenná tradičná opekačka, obedňajšie prekvapenie.  

 (v cene štartovného) 

  

Poistenie: Súťaž nie je poistená. 

 

Informácie: Štefan Kycka - 0918 906 054 - kycka@strelectvo.eu 

 Martin Gregor - 0905 122 029 - gregor@strelectvo.eu 

 

 

Každý strelec potvrdzuje účasťou na súťaži svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 

v zmysle Zákona č. 122/2013 a v znení neskorších predpisov. Zároveň vyjadruje svoj súhlas 

so zverejnením výsledkov, fotografií a videozáznamov zo súťaže. 

Usporiadateľ si vyhradzuje zmenu týchto propozícii. 

 

 

 

 

V Novej Dedine 1. októbra 2017 

 

 

 

 

 

.................................................................  ................................................................. 

          Štefan Kycka              Martin Gregor 
           riaditeľ súťaže               tajomník súťaže 

 

 

 


