
 

P R O P O Z Í C I E 

 
 
 

VEREJNÁ SÚŤAŽ 
 

Bežiaci terč 2020 
Vzduchová puška na 10 metrov 

 

 

Usporiadateľ:  Športovo strelecký klub Nová Dedina 

 

Dátum konania: 1.kolo – 19.01.2020  4.kolo – 08.11.2020 

   2.kolo – 09.02.2020  5.kolo – 12.12.2020 

   3.kolo – 15.03.2020 

 

Miesto konania: Nová Dedina - telocvičňa 

 

Štartovné:  2,00 € za každý štart v danej disciplíne 

(na každom kole je možné strieľať viackrát) 

 

Riaditeľ súťaže: Štefan Kycka 

 

Tajomník súťaže: Martin Gregor 

 

Druh súťaže:  Verejná súťaž jednotlivcov v streľbe zo vzduchovej pušky 

 

Disciplíny:  1./ Pomalé behy – 5 sek – 1 beh 

   2./ Rýchle behy – 2,5 sek – 1 beh 

 

Kategórie:  bez rozdielu 

 

Vzdialenosť:  10 metrov 

 

Terče:   Medzinárodný terč pre bežiaci terč VzPu 

 

Zbrane a strelivo: Vzduchová puška - ľubovoľné mieridlá (puškohľad, kolimátor a pod.) 

 Vlastné (bude možné zapožičať priamo na súťaži)  

 Strelivo dodá usporiadateľ (je možné použiť aj vlastné).  

 

Časový rozpis: Prezentácia a registrácia strelcov od 08:30 

   Prvá zmena začína o 09:00 

   Ďalšie zmeny priebežne a záverečná o 13:30 

 

Počet rán: 2 + 2 x 10 rán (10 ľavých a 10 pravých behov) 

 

Poloha: v stoji 

 

 

 



Hodnotenie: Podľa pravidiel streľby na bežiaci terč na 10m - vzduchová puška. 

 Do konečného poradia sa započítavajú tri najlepšie výsledky 

z ligových kôl (kde sa sčíta najlepší výsledok z pomalých a rýchlych 

behov v danom kole) + výsledok finále. 

 Pre započítanie do konečného poradia sa musí strelec zúčastniť 

aspoň dvoch ligových kôl. 

 

Ceny: Strelci na prvých troch miestach v konečnom poradí dostanú 

športový pohár a diplom. 

  

Poistenie: Súťaž nie je poistená. 

 

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

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

 

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

 

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

v zmysle Zákona č. 18/2018 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 30. decembra 2019 

 

 

 

 

 

Štefan Kycka, v.r. 

Martin Gregor, v.r. 


