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PROPOZÍCIE 

Novodedinská TISÍCKA 2014 
 

Druh súťaže :          Otvorená 10kolová súťaž jednotlivcov v streľbe zo vzduchových zbraní 

 

Organizátor  :          Športovo strelecký klub Nová Dedina, LV - 0389 

 

Riaditeľ súťaže :     Štefan Kycka 

 

Tajomník súťaže :  Martin Gregor 

 

Miesto konania : Nová Dedina - Telocvičňa  

 

Dátum : Jednotlivé ligové kolá budú včas oznámené na webovej stránke klubu 

www.ssk.wbl.sk.  

 

Prihlášky :              Pred súťažou v telocvični od 08.00 hod. 

 

Disciplíny :              Standard - vzduchová puška Slávia / bez úprav / 

Open - ľubovolná vzduchová puška /iba mechanické mieridlá  

    t.j. diopter a pod., nie puškohľad/ 

   Pistol -ľubovolná vzduchová pištoľ 

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

 

Sposob streľby :       V stoji na terčový pás /medzinárodný terč pre VzPu -2 rany do terča, 

   medzinárodný terč pre vzduchovú pištoľ - 5 rán do terča/ 

 

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

   Súťažiaci môžu používať pozorovacie ďalekohľady. 

 

Časový rozpis :         Prvá zmena začína o 09.00 hod. 

   Ďalšie priebežne a záverečná o 13.30 hod. 

 

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

 

Zbrane :                    Vlastné /je možné aj zapožičať na súťaži/ 

 

Strelivo :                   Dodá usporiadateľ, ale možno použiť aj vlastné 

 

Poistenie :                 Súťaž nie je poistená 

 

Protesty :                  Do 30 minút po zverejnení výsledku u HR s vkladom 5.-€         
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Hodnotenie :             Podľa pravidiel pre športovú streľbu. Do konečného poradia sa 

započítavajú 3 najlepšie výsledky zo základnej časti (1.-9. kolo) + výsledok 

z finálového kola, kedy sa bude strieľať 40rán. 
 
Ceny: Súťažiaci na 1. - 3. mieste v každej disciplíne dostanú športový pohár 

a diplom. 

 

Upozornenie :       Pre to, aby bol súťažiaci hodnotený v konečnom poradí, musí sa zúčastniť 

aspoň 3 ligových kôl a na finálovom kole. Súťažiaci môže v základnej časti 

strieľať maximálne 10-krát v každej disciplíne! Súťažiaci majú do 

telocvične povolený vstup len v suchej obuvi. 

 

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

 Martin Gregor, 0948 145 484, gregor_martin1@hotmail.com  

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto propozícii podľa vyžadujúcich okolností. 

 
 

 

V Novej Dedine, 12. januára 2014 

 
Štefan KYCKA, v.r. 

Martin GREGOR, v.r. 

 


