
  

P R O P O Z Í C I E 
               " DYNAMICKEJ SÚŤAŽE  300m - 700 m 

 
 
 
 

Termín súťaže:  6. september 2020                                 
 
 
 
 
 
 
Národná strelecká asociácia  Vás oficiálne pozýva na "Dynamickú súťaž 2020" v puškových 
disciplínach,  ktorá sa uskutoční v lokalite vojenského priestoru DPS - Záhorie. 
 
 
Začiatok súťaže:    -od 7:00h do 7:30h prezentácia, 
                                 -od 7:30h do 7:45h zahájenie a začiatok súťaže !!! 
 
   
MIESTO KONANIA:  strelnica DPS - Záhorie, 
 
 
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: " NSA",  - riaditeľ súťaže: Karol Takáč, 
                                                                    - hlavný rozhodca : Ivo Bednár, Daniel Čársky, 
 
 
 

www.LR1400.sk 
 



PODMIENKY ÚČASTI: - súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční strelci a pozvaní  
                                              hostia, ktorým bude potvrdená  registrácia!!! 
 
 
PRIHLÁŠKY A UBYTOVANIE: - prosíme záujemcov o súťaž a ubytovanie o registráciu   
                                                            formou e-mailu na stránke  www.LR1400.sk 
                                                            najneskôr do 7 dní pred súťažou.   
                                                         - v prípade nezaregistrovania prihlášky účastníka  

 v stanovenom termíne, nebude  jeho účasť 
 organizátorom akceptovaná. 

 
 
 
KATEGÓRIE SÚŤAŽE: - spoločná kategória pre opakovacie a samonabíjacie pušky 
                                              do kalibru 9mm !!! 

 
 

        
                                                         PROGRAM SÚŤAŽE 
 
 
Súťaž bude zložená s dvoch častí a to nasledovne: 
 
 
1./  - prvá časť je zameraná na presnú streľbu na kruhové papierové terče od  
        300m do 700m a bude súčasťou ligového vyhodnotenia. Maximálny počet  
        puškových nábojov 25ks, 
 
2./  - druhá taktická časť, streľba na kovové a papierové terče  z  pušky a pištole. 
         Maximálny počet puškových nábojov 40ks., pištoľových nábojov 50ks. 
 
 

1. 
PAPIEROVÉ TERČE 

 
 
 DISCIPLINA I. :    - kruhový papierový terč (zóna 10 - 45mm),  
                                  - poloha: v ľahu, 
                                  - vzdialenosť: 300m, 
                                  - čas: 3 min., 
                                  - počet nábojov: 5 ks. 
 
 
 
 
DISCIPLINA II. :   - kruhový papierový terč (zóna 10 - 60mm), 
  - poloha: v ľahu, 
                                  - vzdialenosť: 400m, 
                                  - čas: 3 min., 
                                  - počet nábojov: 5 ks. 



 
DISCIPLINA III. :   - kruhový papierový terč (zóna 10 - 60mm), 
                                   - poloha: v ľahu, 
                                   - vzdialenosť: 525m, 
                                   - čas: 3 min., 
                                   - počet nábojov: 5 ks. 
 
 
 
 
DISCIPLINA IV. :   - kruhový papierový terč (zóna 10 - 70mm), 
   - poloha: v ľahu, 
                                   - vzdialenosť: 600m, 
                                   - čas: 3min., 
                                   - počet nábojov: 5 ks. 
 
 
 
 
DISCIPLINA V. :    - kruhový papierový terč (zóna 10 - 70mm), 
   - poloha: v ľahu, 
                                   - vzdialenosť: 700m, 
                                   - čas: 3 min., 
                                   - počet nábojov: 5 ks. 
 
 
 
 
                                                
                                                                        2. 
                                                       TAKTICKÁ SÚŤAŽ 
 
Súťaž bude zameraná na taktiku prevedenia jednotlivých streleckých úloh v krátkych 
časovým limitoch streľby na kovové a papierové terče  do 700m. Sú povolené pušky do 
kalibru max. 9mm a pištole od kalibru min. 9mm!!!  Terče a strelecké úlohy budú 
zverejnené pri zahájení súťaže,  ich rozsah bude limitovaný počtom strelcov a 
poveternostnými podmienkami.  
 
 
 
 
HODNOTENIE:  - zásah Fe. terča: 10b., 
                               - papierový terč: športové (zásah bodovacej zóny). 
 
 
 
VYBAVENIE STRELNICE: - 15 streleckých stanovíšť na piesočnom podklade bez 
          streleckých podložiek,   
 
 



 
CENY: - prví traja strelci s najvyšším počtom bodov obdržia diplom a medailu v každom 
                kole ligy, 
               
 
 
ŠTARTOVNÉ: - štartovné pre súťaž  je  40,-eur / osoba.                                                                                                                             
      - súťažiaci, ktorý odstúpi zo súťaže alebo bude diskvalifikovaný alebo   
                              vylúčený zo súťaže  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.   

 
       
 
POSTUP STRELBY: - 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 so zbraňou s výnimkou nožičiek. 
                                      - strelec na streleckom stanovišti môže mať len predpísaný počet  
                                        nábojov pre danú disciplínu. 
                                      - je zakázané používať strelivo zápalné, svietiace, priebojné  
        a výbušné. 
                                      - sú povolené zbrane /pušky/ do kalibru 9mm 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 so zbraňou sa môže prevádzať výlučne 
                                                            na vyhradenom bezpečnom mieste - zóne k tomu  
     určenej, bez použitia streliva !!! 

- počas pohybu-premiestňovania strelca so zbraňou, zbraň 
 musí byť vybitá a záver otvorený. 

-v prípade porušenia akýchkoľvek bezpečnostných  
                                                           opatrení súvisiacich s ochranou života a zdravia pri    
                                                           manipulácii so zbraňou, bude viesť k okamžitému    
                                                           vylúčeniu strelca zo súťaže a bude zodpovedať za  
                                                            škody ním spôsobené.                                                                                                         

- v prípade podania protestu podloženého kauciou                                                                                       
 20,-EUR a iného závažného sporu, má riaditeľ súťaže   
konečné rozhodnutie. 

                                                          -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 súťaže 
a bezpodmienečné rešpektovanie a dodržiavanie všetkých ustanovení uvedených  týchto 
propozíciach !!! 
 
   Žiadame strelcov, aby na strelnicu nenosili a nepožívali žiadne alkoholické nápoje, 
vrátane piva. Organizátor má právo vylúčiť 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 Dynamickej súťaže 300m - 500m, ktoré sa uskutočnia v Záhorí / 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA/ v termínoch stanovených propozíciami pre rok 2020. 
 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nábrežie 4. Apríla 1833/5, 03101 Liptovský Mikuláš 


