
 

P R O P O Z Í C I E 

 

 

 
 

Novodedinská tisícka 2017 
 

 

Usporiadateľ:  Športovo strelecký klub Nová Dedina 

 

Dátum konania: 1.kolo - 15.1.2017 (nedeľa) 

   2.kolo -  

   3.kolo -    Termíny budú oznámené na webovej stránke 

   4.kolo -  

   Finále -  

 

Miesto konania: Nová Dedina – telocvičňa 

 

Časový rozpis: Prvá zmena začína o 09:00 hod. 

   Ďalšie priebežne a záverečná o 13:30 hod. 

 

Štartovné:  2,00 € za disciplínu a 1,00€ za každý ďalší štart v danej disciplíne 

 

Riaditeľ súťaže: Štefan Kycka 

 

Tajomník súťaže: Martin Gregor 

 

Druh súťaže:  Otvorená súťaž jednotlivcov v streľbe zo vzduchových zbraní 

 

Kategórie:  bez rozdielu 

 

Disciplíny:  VzPu - vzduchová puška, podľa pravidiel športovej streľby pre VzPu 

   VzPi - vzduchová pištoľ, podľa pravidiel športovej streľby pre VzPi 

   Upozornenie!!! Max. výkon zbrane 7,5 J a ráž 4,5 mm 

 

Vzdialenosť:  10 metrov 

 

Terče:   VzPu - medzinárodný terč pre VzPu - 2 rany do terča 

   VzPi - medzinárodný terč pre VzPi - 5 rán do terča 

 

Zbrane a strelivo: Vlastné /je možné aj zapožičať na súťaži/. 

 Strelivo dodá usporiadateľ (je možné použiť aj vlastné).  

 

Počet rán: 5 nástrelných + 20 súťažných rán v čase 25 minút 

 Súťažiaci môžu používať pozorovacie ďalekohľady. 

 

Spôsob streľby: V stoji na terčový pás (viď. bod „terče“) 

 

Hodnotenie: Podľa pravidiel športovej streľby. Do konečného poradia sa 

započítavajú 3 najlepšie výsledky zo základnej časti (1. - 4.kolo) + 

výsledok z finálového kola, kedy sa bude strieľať 40 rán. 



 

Ceny: Strelci na prvých troch miestach v každej disciplíne dostanú 

športový pohár a diplom. 

 

Protesty: Do 30minút po vyhodnotení terčov u riaditeľa súťaže s vkladom 

5,00€. 

  

Poistenie: Súťaž nie je poistená. 

 

Informácie: Štefan Kycka - 0918 906 054 - stefan.kycka@hotmail.com 

 Martin Gregor - 0905 122 029 - gregor_martin1@hotmail.com 

 

Upozornenie: Strelci majú povolený vstup do telocvične len v suchej obuvi ! 

 Súťažiaci môžu v základnej časti strieľať maximálne 10 výsledkov 

v každej disciplíne.  

 Pre hodnotenie v konečnom poradí sa musí súťažiaci zúčastniť 

aspoň na 2 ligových kolách + finále. 

 

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 9. januára 2017 

 

 

 

 

Štefan Kycka, v.r. 

Martin Gregor, v.r. 

 


