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            PROPOZÍCIE 
     " Long Range 500 - 900m" 

 
 
 

TERMÍNY SUŤAŽÍ: 27.-28. Marec  2020 

 
 
PIATOK: - prezentácia a tréning od 13:00 do 17:00h, 

 

SOBOTA: - od7:00h do 7:30h tech. kontrola zbraní, 
- od7:30h do 7:45h zahájenie a začiatok súťaže !!! 

 
 
MIESTO KONANIA: VTSU Záhorie _/balistická strelnica F-3kilometer/ 

 
 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: NSA-SK - riaditeľ súťaže: Karol Takáč, 

                                                                   - hlavný rozhodca : Aleš Chudoba, Ivo Zimáni, 

                                                                   - pomocný rozhodca: Ivo Bednár a ochotní  
           dobrovoľníci 

                                                                   - zdravotný dozor: Prof. MUDr. Filip Daninger a 
                MUDr. Stano Kalabus



PODMIENKY ÚČASTI: - súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční strelci a pozvaní hostia, 
             ktorí legálne vlastnia povolené zbrane pre jednotlivé kategórie a bude 
              im potvrdená registrácia !!! 

 
 
PRIHLÁŠKY A UBYTOVANIE: - prosíme záujemcov o súťaž a ubytovanie o registráciu 

 formou mailu  na stránke  www.LR1400.sk 
 najneskôr do 7dní pred súťažou. 

 - v prípade nezaregistrovania prihlášky účastníka v 
   stanovenom termíne, nebude jeho účasť organizátorom 
   akceptovaná. 

 

 
KATEGÓRIE SÚŤAŽE: - ŠTANDARD:  pušky kalibru 223, 243Win, 6mm NORMA BR, 

6.5x47 Lapua, 6.5x55SE, 7x57, 7x64, 
7.62x54R,30-06 SPRING., 308Win., 8x57IS, 
ktorých dĺžka hlavne je maximálne 660mm !!! 

 
 
 

- SUPER STANDARD: pušky kalibru 6,5-284 Norma a kalibru ako 
v kategórii „ STANDARD“, kde dĺžka 
hlavne je povolená nad 660mm !!! 
Nevzťahuje sa to na pušky do roku výroby 
1975, pokiaľ neboli dodatočne upravené, 
zmenený ich vzhľad a parametre dané 
výrobcom. 

  
 
 

- MAGNUM: pušky kalibru 7mmRem.SAUM, 7mm Rem., 
7mm Weatherby Mag., 7mmWSM, 
7mm STW, 7mm RUM, 300Rem.SAUM, 300WSM, 
300Win.Mag., 300RUM, 300Weatherby Mag., 
30-378 Weatherby Mag., 8mmRem.Mag., 338LM, 
338Win.Mag., 340Weat. Mag., 338RUM, 338-378 
 Weat.Mag., 375H&H Mag., 375RUM, 378Weat.Mag. 

 
 

Kategórie súťaže sú  rozdelené na základe balistických hodnôt jednotlivých 
kalibrov a to nasledovne: ŠTANDARD – rýchlosť strely vo vzdialenosti 1000m nesmie 
presiahnuť 415m/s, SUPER ŠTANDARD a MAGNUM – rýchlosť strely vo vzdialenosti   
1000m môže presiahnuť415m/s. 

Kalibre, ktoré nie sú uvedené v kategóriách štandard a magnum, budú 
posudzované podľa reálnych  balistických hodnôt pre danú kategóriu. 

Účelom tejto kategorizácie je objektívnosť hodnotenia dosiahnutých výsledkov 
z hľadiska balistických parametrov jednotlivých kalibrov v hraničných vzdialenostiach. 

 
 
 

 
 
 

- 1 - 



PROGRAMSÚŤAŽE:        

500m 
 
 
 

 
- papierový kruhový terč: 

- biele "X"  - 37,5mm, 
- biela "10" - 75mm, 
- čierna "9" - 150mm, 

 
 

- poloha: v ľahu 
- vzdialenosť:500m, 
- čas: 6 min., 
- počet nábojov: 10ks. 

 

 
 

700 m 
 

- papierový kruhový terč: 
 

- biele "X" - 52,5mm, 
- biela "10" - 105mm,  
- čierna "9" - 210mm,  

 
- poloha: v ľahu, 
- vzdialenosť: 700m, 
- čas: 6 min., 
- počet nábojov:10ks. 
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900 m   
 

- papierový terč: 
- biela "X" - 67,5mm, 
- biela "10" - 105mm, 
- čierna "9" - 210mm,   
 
 

 
- poloha: v ľahu, 
- vzdialenosť: 900m, 
- čas: 6 min., 
- počet nábojov: 10ks. 
 
 
 
 
NÁSTREL :  - každý strelec má jednu nástrelnú ranu na každú vzdialenosť 900m a 700m, táto mu bude  
                        ukázaná !!! 

 

 
 

HODNOTENIE/KVALIFIKÁCIA: - zásady hodnotenia budú v súlade s ustanoveniami 
UIT a ISSF. 

 
 

VYBAVENIE STRELNICE: - 14 streleckých stanovíšť na betónovom podklade bez 
streleckých podložiek. 

 
 

CENY: - prví traja v každej kategórii obdržia diplom a pohár . 
 
 
 

ŠTARTOVNÉ: - štartovné pre súťaž a tréning vo výške 55,-eur. 
- súťažiaci, ktorý odstúpi zo súťaže, alebo bude diskvalifikovaný nemá 
  nárok na vrátenie štartovného. 
- cena štartovného nezahŕňa akékoľvek poistenie, odporúčame poistiť sa 
  podľa vlastného uváženia. 
- každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za 
  škody ním spôsobené. 
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STRELECKE POKYNY:  - príprava a priebeh streľby budú podliehať povelom „riadiaceho 
                                               streľby“ . 

- v prípade akéhokoľvek neuposlúchnutia povelu, bude strelec 
  vylúčený zo súťaže. 
- zbraň  (puška) môže mať akúkoľvek oporu - podperu, ktorá 
  nebude pevne spojená zo zbraňou s výnimkou nožičiek. 
- strelec na streleckom stanovišti môže mať len predpísaný 
  počet nábojov pre danú disciplínu!!! 
- rozhodca ma právo zadržať, delaborovať, prevážiť a zmerať 
  rýchlosť používaného streliva strelcom za účelom zistenia 
  kategórie zbrane. 
- je zakázané používať strelivo zápalné, svietiace, priebojné a 
  výbušné. 
- sú povolené zbrane (pušky) do kalibru 10mm s platnou tlakovou 
  skúškou.  
- zlyhanie zbrane alebo streliva je záležitosťou strelca, v prípade,  
  že v stanovenom čase závadu neodstráni bude zo súťaže vyradený. 

 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE: - manipulácia zo zbraňou sa môže prevádzať výlučne na 
vyhradenom bezpečnom mieste - zóne k tomu určenej, bez 
použitia streliva. 

           - počas pohybu - premiestňovania strelca zo zbraňou, zbraň 
 musí byť vybitá a uložená v prepravnom obale, 

           - v prípade porušenia akýchkoľvek bezpečnostných opatrení 
 súvisiacich z ochranou života a zdravia pri manipulácii zo 
 zbraňou, bude bez kompromisne viesť k vylúčeniu strelca 

 zo súťaže a bude zodpovedať za škody ním spôsobené. 
           - žiadame všetkých účastníkov súťaže aby si naštudovali 

  bezpečnostné pokyny na stránke www.LR1400.sk a 
                 dodržiavali ich !!! 

           - v prípade podania protestu podloženého kauciou20,-EUR 
 a iného závažného sporu, konečné rozhodnutie má riaditeľ 

 súťaže. 
           - organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel a 
             termínu súťaže. 

U P O Z O R N E N I E !!! 
Podmienkou účasti na súťaži je osobné oboznámenie sa s propozíciami 

tejto súťažea bezpodmienečné rešpektovanie a dodržiavanie všetkých ustanovení 
uvedených v týchto propozíciách !!! 

Žiadame strelcov, aby na strelnicu nenosili a nepožívali žiadne alkoholické 
nápoje, vrátane piva. Organizátor má právo vylúčenia strelca z pretekov, ak nebude 
toto upozornenie rešpektovať. 

Žiadame účastníkov súťaže, aby na strelnici dodržiavali bezpečnosť pri streľbe 
a manipulácii so zbraňou a akákoľvek manipulácia so zbraňou mimo palebnú čiaru je 
zakázaná a nebude tolerovaná !
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Nábrežie 4. Apríla 1833/5, 03101 Liptovský Mikuláš 



  


