
 

  

 

 

 

Propozície 
GULÁŠ  CUP 

IV. ročník 
STRELECKÝ ŠTVORBOJ 

 

Strelnica Senica-Čáčov  13.9.2014 

Sponzor 1. ceny:       

 



 

Organizačné ustanovenia 

Usporiadateľ :  Klub vojakov v zálohe BA-001 a Športový klub polície ALEX 
Miesto konania pretekov : Strelnica Senica-Čáčov 
Dátum konania pretekov : 13.9.2014 
Mapa: 
http://maps.google.com/maps/ms?authuser=0&ie=UTF8&hl=sk&oe=UTF8&msa=0&msid=201121344763770625777.
0004a80d3ae8413309c9e 
Riaditeľ pretekov : Ľubomír Bartovič 
Predseda organizačného výboru : Radovan Bartovič 
Hlavný rozhodca : Edo Lipovský 
PHK : Martin Böhm 
Rozhodcovia : Eduard Lipovský, Radovan Bartovič 
PC: Dagmara Sochová 
Kategórie : dvojčlenné družstvá  
Súťaž : otvorený pretek streleckých dvojíc bez klubovej príslušnosti 
Disciplíny :  

-  veľkokalibrová pištoľ ( kaliber 7,62 – 11,43mm) na 25m 
- terč  135-P 15 rán do súťaže (bez nástrelu) v čase 8 min. max. počet bodov 150  
- terč D-2 Papagáj 15 rán do súťaže (bez nástrelu) v čase 8 min. max. počet bodov 150  
- Samonabíjacia guľovnica CZ 858 (kaliber 7,62 x 39mm) na 50m. max. počet bodov 150 
- 3 x terč 135-P/4 čierny, ľah 5rán + stoj 5rán + kľak 5rán (bez nástrelu) v čase 5 min na jednotlivú položku 

Pri  týchto disciplínach je možno používať ďalekohľad po každom výstrele avšak pri CZ 858 iba vtedy ak 
strelec má veľký staviteľný stojan v opačnom prípade môže kontrolu zásahov vykonať až po skončení 
jednotlivej položky  

- Súboj dvojíc: na 15-20m, 4x pleit + kapitán- pepper popper. Každý pretekár má 4 náboje na 1 súboj, každá 
dvojica má 4 súboje, časoví limit 15 sekúnd, hodnota padnutého kovového terča 7,5 boda, spolu 150 bodov, 
víťazí ten ktorého kapitán je prekrytý súperovým kapitánom 

Zbrane a strelivo : vlastné  
Chrániče: chrániče sluchu a zraku sú povinné 
Prihlášky : Zaslať najneskôr do 10.9.2014 mailom na lubo@skpalex.sk , alebo na tel. čísle 0918/942024 
Štartovné : 10€ za pretekára 
Ceny : 1. - 3. miesto - poháre, diplomy a hodnotné vecné ceny. 4. - 6. miesto - vecné ceny 
Samostatne hodnotená kategória pištol a SA58. 
Protesty : Do 15 minút po zverejnení výsledkovej listiny hlavnému rozhodcovi 
Vklad 10,- €, ktorý sa v prípade úspešného protestu vráti vkladateľovi 
Poistenie : Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastné riziko. 
Občerstvenie : bufet  zabezpečený (Guláš, cigánska, studené a teplé nápoje) 
 
Časový plán súťaže 
 
Prezentácia :                    7:30 – 8:30 
Otvorenie preteku :         8:45 
Začiatok preteku :           9:00 
 

 
 
 
V priestoroch strelnice bude prezentácia produktov BLACKHAWK!, 
reprezentovanej výhradným distribútorom spoločnosťou 4NOX ONE 
spojená s predajom. www.4nox.sk 

 
 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícii ak si to vyžiada aktuálna situácia! 


