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Vec: PROPOZÍCIE 
okresného preteku v disciplíne 

BATÉRIA 
 
 
                                                                                                                                                         
Organizačný výbor: 

Usporiadateľ :  Oko SPZ v Námestove  
Termín :   24. mája 2014 (sobota) 
Miesto :   strelnica Hruštín (Zábava) 
Riaditeľ preteku :  František Bolek 
Hlavný rozhodca :  Ing. Viktor Schnierer 
Rozhodcovia :  deleguje OkO SPZ Námestovo 
Tajomník :   Martin Maslaňák 
Technická služba:  Kandidáti kurzu 2014  
Lekárska služba:  MUDr. Norbert Skalák 
Žrebovanie :   Prezentácia pretekárov bude zároveň slúžiť ako poradie žrebovania.  

Časový program :  

8,00 hod. – 8,30 hod. : prezentácia 
8,30 hod. – 9,30 hod. : oficiálny tréning 
9,30 hod. : otvorenie preteku 
13,00 hod. : vyhlásenie výsledkov, odovzdanie vecných cien a diplomov  

Technické ustanovenia :  

Popis disciplín a podmienky :  
 

Všetkým držiteľom poľovných 
lístkov v Pôsobnosti OPK 
Námestovo, Tvrdošín, Dolný 
Kubín 
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BATÉRIA: 2 x 25 terčov 
Tréning: 5 terčov  

Podmienky účasti :  

Účasť podmienená predložením platného poľovného lístka a zbrojného preukazu. 

Spôsob určenia víťaza :  

Pri určení víťaza sa bude postupovať podľa ustanovenia „Streleckého poriadku SPZ“ pre 
poľovnícku streľbu. 

Diplomy, vecné ceny :  

Najlepší 3 jednotlivci obdržia diplomy a vecné ceny.  

Vklad :  

Batéria ............................................... € 15,- 
V zaplatenej položke je zahrnutý hore uvedený tréning. 

Spôsob podávania protestov :  

Protesty jednotlivcov budú akceptované len tie, ktoré budú podávané v zmysle ustanovenia 
„Streleckého poriadku SPZ“ pre poľovnícku streľbu. 

Všeobecné ustanovenia : 

Strieľa sa podľa platného streleckého poriadku a týchto propozícií. Okresný pretek sa uskutoční za 
každého počasia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným rozhodcom vyhradzuje právo 
prípadnej zmeny, čo pretekárom oznámi pred začatím preteku. 
Občerstvenie a parkovanie je zabezpečené na strelnici. 

Upozornenie :  

Na strelnici je zakázané používať brokové náboje s brokmi väčšieho priemeru ako 2,5 mm. 

 

 

Martin Maslaňák, v.r.  František Bolek v.r.  
Vedúci kancelárie OPK   Predseda OPK  

 
                          


