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PROPOZÍCIE- TRÉNING                    
"LongRange 100m - 1400m" 

 
 
 

TERMÍNY TRÉNINGU: 29. marec 2020 

 
                            NEDEĽA: od7:30h do 12.00h 

 
 
 
 
 

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

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: NSA-SK 

  - odborný dozor: Ivo Zimáni, 

    - pomocný personál: poučení dobrovoľníci, 

 

 



PODMIENKY ÚČASTI: - tréningu sa môžu zúčastniť zahraniční strelci a pozvaní
 hostia, ktorí legálne vlastniapovolené zbrane a bude im 
 potvrdená registrácia !!! 

 
PRIHLÁŠKY A UBYTOVANIE: - prosíme záujemcov o tréning a ubytovanie o registráciu 
  formou e-mailu  na stránke www.LR1400.sk najneskôr do 
  7dní pred súťažou. 
 - v prípade nezaregistrovania prihlášky účastníkav 
   stanovenom termíne, nebude jeho účasť organizátorom 
 akceptovaná. 
 
TRÉNINGOVE TERČE: - organizátor  zabezpečí a umiestni kovové terče vovzdialenosti od 
   700 do 1400m 
  - v prípade záujmu streľby na vlastné terče si strelec tieto terče 
    zabezpečuje samostatne a umiestňuje podľa vlastného uváženia na 
    ploche dopadišťa výhradne so súhlasom organizátora 
 - bližšie organizačné pokyny súvisiace so streľbou budú upresnené 
   organizátorom na mieste pred zahájením tréningu. 
 
VYBAVENIE STRELNICE: - 20 streleckých stanovíšť na betónovom podklade bez 
 streleckých podložiek. 
 
POPLATOK ZA TRÉNING: - poplatok za strelca 40,-eur, 
  - strelec, ktorý sa v sobotuzúčastnil súťaže 20,-eur 

   - strelec, ktorý odstúpi z tréningu, alebo bude vylúčený nemá 
     nárok na vrátenie tréning. poplatku 

  - tréning. poplatok  nezahŕňa akékoľvek poistenie, odporúčame 
    poistiť sa podľa vlastného uváženia. 
  - každý strelec trénuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá  
    za škody ním spôsobené. 
 
STRELECKÉ POKYNY:- príprava a priebeh streľby budú podliehať povelom„riadiaceho 
   streľby“  
 - v prípade akéhokoľvek neuposlúchnutia povelu, budestrelec 
   vylúčený z tréningu 
 - zbraň  (puška) môže mať akúkoľvek oporu-podperu 
 - je zakázané používať strelivo zápalné, svietiace,priebojné a 
   výbušné 
 - sú povolené zbrane (pušky) do kalibru 10mm s platnou tlakovou 
   skúškou, v prípade väčších kalibrov do 50 BMG zo súhlasom 
   organizátora, 
 - zlyhanie zbrane alebo streliva je záležitosťou strelca a nie je 
   dôvodom na vrátenia tréningového poplatku. 
 
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 bezkompromisne viesť k 



vylúčeniu strelca z tréningu a bude zodpovedať za škody 
ním spôsobené. 

- žiadame všetkých účastníkov tréningu aby si 
naštudovali bezpečnostné pokyny na stránke 
www.LR1400.sk a dodržiavali ich !!! 

- organizátor tréningu si vyhradzuje právozmeny pravidiel  
   a termínu tréningu. 
 

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

tohto tréningua 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 !



  
 
 

 

POZVÁNKA NA SÚŤAŽ. 

 

 
 
Vážený pán/pani ................................................., bytom .........................................., číslo 
EZP ............................, číslo zbrane 1./ ......................, 2./ ..........................., 3./...................., 
NSA Národná Strelecká Asociácia Vás oficiálne pozýva na strelecké súťaže LONG RANGE 
500m -1400m a Taktické súťaže 300m - 700m, ktoré sa uskutočnia v Záhorí / SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA/ v termínoch stanovených propozíciami pre rok 2018. 

 
 

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom. 
 
 
 
 

........................................................ 
organizačná zložka  
        NSA - SK 

Nábrežie 4. Apríla 1833/5, 03101 Liptovský Mikuláš 


