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SHOOTING EXTReM 
(3. ročník) 

 

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR  

V STRELECKEJ A TAKTICKEJ VŠESTRANNOSTI TÍMOV 2014 
  

PROPOZÍCIE 
 

1. Základné informácie: 

Termín preteku: 12. júl (sobota) 2014  
Miesto:  Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota 

Druh súťaže:    MAJSTROVSTVÁ  SR  V STRELECKEJ  A  TAKTICKEJ  

    VŠESTRANNOSTI  TÍMOV  2014 

Usporiadateľ: Rada Športovej situačnej streľby SR pri Slovenskom streleckom zväze 

Tech. zabezpečenie: ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota 

Pravidlá:  Určujú tieto propozície a primerane platia pravidlá ŠSS SR 

Riaditeľ pretekov: Emil RÉTI (ŠSK MAGNUM Rim. Sobota) 

Hlavný rozhodca: Peter VÍGH (ŠSK MAGNUM Rim. Sobota) 

Počet stages:  9 (z toho dva nočné) 
Min. počet rán: krátka zbraň - spolu 160 rán 

dlhá zbraň - spolu 28 rán 

odstreľovacia puška - spolu 11 rán 

nôž - 1 x 

Kapacita:  25 streleckých tímov, tím musí mať minimálne dvoch členov (najviac 

však troch)  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu ak bude tento počet 

naplnený a nezaregistrovať ďalších účastníkov. Riaditeľ preteku má právo 

zvýšiť kapacitu preteku za zvýšené štartovné podľa vlastného uváženia. 

Registrácia:  E-mail: ssk.magnum@gmail.com 

Poznámka: Registrácia streleckého tímu bude akceptovaná až po 

nabehnutí štartovného na účet a po zaslaní E-mailu s dokladom 

o zaplatení a s názvom tímu alebo zoznamom strelcov !! Prosíme 

uviesť v prihláške: názov tímu alebo meno a priezvisko strelcov, klub, 

mesto. 

Štartovné: 40,- Euro za strelecký tím pri prihlásení a úhrade štartovného na účet: 

SK4402000000000020235392 do 28. júna.  

Poznámka: V správe pre prijímateľa uveďte: názov svojho tímu - alebo zoznam strelcov, ktorí 

sa podujatia zúčastnia.  

Po tomto termíne alebo platba pri registrácii v deň preteku dvojnásobok! 

Strelecký tím je zaregistrovaný až keď uhradený štartovný poplatok nabehne na uvedený účet 

a organizátor ho zverejní v zozname registrovaných tímov na toto podujatie na web stránke. 
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V prípade, že dôjde k naplneniu kapacity preteku a dôjdu ešte platby na účet usporiadateľa 

tieto nebudú akceptované a na vyžiadanie sa vrátia platiteľom. Nevzniká nimi nárok na štart 

tímu! 

Usporiadateľ má právo neumožniť štart tímov, ktorí na prezentácii nepredložia kompletne 

vyplnenú súpisku streleckého tímu, preukážu nespôsobilosť uvedený pretek bezpečne 

absolvovať, alebo ich strelecké vybavenie nezodpovedá náročnosti tohto podujatia, bez 

nároku na vrátenie štartovného! 

Upozornenie: Neúčasť streleckého tímu na preteku nie je dôvodom na vrátenie 

štartovného !! Pretekár má právo si nájsť za seba náhradu a oznámiť zmenu riaditeľovi 

preteku.  

 

Časový  09.00 - 09.50 - registrácia, rozdelenie do squadov 

harmonogram:  10.00 - 10.15 - oficiálne zahájenie preteku  

    10.30 - 19.00 - plnenie úloh stages 1 - 7 

   19.00 - 22.00 - technická prestávka 

   22.00 - 24.00 - nočné stages 8 - 9 

   01.00 - 01.30 - ukončenie preteku a odovzdanie cien 

Kategórie  Muži, ženy, seniori, juniori - bez rozdielu 

 

Zbrane: krátka zbraň - pištoľ / revolver - bez rozdielu - vlastná 

dlhá zbraň - bez rozdielu kalibra - vlastná 

odstreľovacia puška - dlhá zbraň s optickými mieridlami - vlastná alebo bude 

k dispozícii na stage 

nôž - vlastný alebo bude k dispozícii na stage 

 

Vybavenie   taktická vesta - doporučená 

strelca:  prilba - vlastná alebo bude k dispozícii na stage 

(na vybraných  balistická ochrana - ochranná vesta s keramickou vložkou - vlastná alebo 

parkúroch)  bude k dispozícii na stage 

 

Protesty: Arbitrážny postup primerane podľa pravidiel ŠSS s vkladom 100 € 

písomne do rúk hlavného rozhodcu do 30 minút od udalosti alebo po 

zverejnení výsledkov. V prípade uznania protestu sa vklad vráti, ináč 

prepadá v prospech usporiadateľa. 

Občerstvenie: Bude zabezpečené s obmedzeným sortimentom priamo na strelnici 

Tituly a ceny:   Víťazné družstvo získa titul:  
MAJSTRI SR V STRELECKEJ A TAKTICKEJ VŠESTRANNOSTI TÍMOV 2014 

Strelecké družstvá na 1. až 3. mieste získajú diplom a vecnú cenu  

 

Upozornenie:   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii !  

O prípadných zmenách budú účastníci priebežne informovaní priamo na 

vývesnej tabuli na strelnici, alebo na:  

www.sskmagnum.estranky.cz  

Informácie:  Martina Banská - ssk.magnum@gmail.com 

Emil Réti - 0911 521 321 (do 16. hod) - Tajomník Rady ŠSS  

http://www.sskmagnum.estranky.cz/
mailto:ssk.magnum@gmail.com
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2. Bezpečnosť: 
 

Na strelnici sa nosí zbraň v puzdre prázdna bez nábojov a zásobníka. Za bezpečné 

zaobchádzanie so zbraňou počas plnenia streleckej úlohy zodpovedá strelec. Každý 

účastník je povinný rešpektovať pokyny rozhodcov a činovníkov podujatia. Na strelišti sú 

všetci účastníci povinní používať chrániče zraku. Porušenie bezpečnosti počas plnenia 

streleckej úlohy, alebo aj mimo plnenia streleckej úlohy znamená okamžitú diskvalifikáciu 

pretekára z preteku. Proti rozhodnutiu rozhodcov alebo iných činovníkov s danou 

právomocou o diskvalifikácii pretekára z preteku z dôvodu porušenia bezpečnosti nie je 

možné odvolanie a ani arbitrážne konanie - toto rozhodnutie je okamžite platné a konečné. 

Všetci účastníci podujatia sú povinní dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov ako 

aj iných omamných látok. Manipulácia so zbraňou je povolená len vo vymedzenom priestore 

označenom: SA. V tomto označenom priestore (SA) nie je povolená manipulácia so 

zásobníkom a muníciou.  

 

Upozornenie: 

Pretek nie je určený pre začínajúcich strelcov a strelcov, ktorí nemajú zvládnuté bezpečné 

ovládanie zbrane v náročných situáciách !!! 

V prípade, že plnenie streleckej úlohy je pre pretekára ťažké, netrúfa si ju absolvovať, 

alebo si myslí, že je pre neho nebezpečné, má právo i povinnosť túto skutočnosť oznámiť 

rozhodcovi, ktorý úlohu vyznačí do hodnotiaceho hárku ako nesplnenú a pretekár ju nemusí 

absolvovať ! Toto rozhodnutie je konečné a nie je možné ho už zmeniť ! Pretekár pokračuje 

v preteku na plnení ďalších úloh podľa rozpisu. 

 

Činnosť rozhodcov: 

Ich práva a povinnosti sa riadia týmito propozíciami a primerane pravidlami Športovej 

situačnej streľby. Všetci účastníci podujatia sú povinní ich rešpektovať.  

 

3. Technické informácie: 
 

Puzdro a výstroj pretekára:  

 
Puzdro na krátku zbraň musí zabezpečiť bezpečné držanie zbrane a zásobníkov. Spúšť krátkej zbrane 

pri jej zapuzdrení musí byť ukrytá v puzdre! Pretekár, ktorého puzdro nebude spĺňať túto podmienku 

a už dostrieľal stage - bude na tomto stage diskvalifikovaný a jeho strelecké skóre vynulované. Iné 

obmedzenia nie sú. V prípade vypadnutia zbrane, alebo straty kontroly nad vlastnou zbraňou počas 

plnenia streleckej úlohy - nabitej či nenabitej - znamená diskvalifikáciu pretekára z celého preteku. 

Úloha na danom stage sa bude hodnotiť ako nesplnená ! Pretekár nemôže ďalej v súťaží pokračovať. 

Jeho výsledky ako aj výsledky tímu, v ktorom tento pretekár plnil strelecké úlohy však ostanú platné. 

Ak má tím ďalšieho člena, môže pokračovať v súťaži. Ak tím tvorili len dvaja strelci tento tím je 

z ďalšej súťaže vyradený, respektíve nebude vyhodnotený vo výsledkovej listine. 
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Terče: 

 

V súťaži budú použité rôzne terče podľa charakteru špecifickej úlohy daného parkúru, ktorú 

je potrebné splniť. Preto budú použité najmä tieto terče:  

- foto - terče páchateľov a rukojemníkov so zónami  

- policajné terče so zónami 

- policajné terče so zónami s tvárami ľudí 

- terče IPSC - so zónami,  

- Steel - kovové terče 

- trieštivé terče napr. asfaltové holuby 

- iné terče so zónami alebo bez nich  

 

Hodnotenie terčov: 

 

Za nezasiahnutie terča, alebo zasiahnutia inej ako hlavnej zóny terča (spravidla zóna „A,B,C“) 

je strelec penalizovaný trestnými sekundami podľa kľúča: 

 

 

Zóna / terč 

Trestné 

sekundy 

„A“ zóna 0 

„B“ zóna 0 

„C“ zóna 0 

„D“ zóna 10 

nezostrelenie kovového terča, trieštivého terča 20 

Chýbajúca 1 rana v terči (MISS) 20 

Technická chyba (PT) - za každú technickú chybu  20 

Noshoot (PT) 20 

žiadna rana v papierovom terči 500 

Úmyselné neriešenie terča alebo čiastočne nesplnenie 

podmienok technickej časti parkúrovej úlohy 

500 

Vynulovanie parkúrového hodnotenia – napr. nesplnením 

streleckej úlohy - je penalizované dvojnásobkom času 

regulérne strieľajúceho pretekára, ktorý sa na danom parkúre 

umiestnil posledný. Min však: 

1 000 

 

- Nákresy stages sú iba schematické. 

- Rozmiestnenie terčov sa môže operatívne meniť pred každou streleckou úlohou pri 

zachovaní počtu rán a filozofie parkúrovej úlohy. 

- Počet rán nemusí byť na stage pre všetkých pretekárov rovnaký ! – v prípade, že pretekár 

bude mať postavenú streleckú situáciu s menším počtom terčov, chýbajúce terče sa mu 

počítajú ako zasiahnuté s plným počtom bodov: „A“. 

- Informácie o stage poskytne strelcom rozhodca na parkúre, ktorý jediný je oprávnený 

takéto informácie poskytovať. 
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- Pred plnením streleckej úlohy je strelec (strelci) oboznámený s námetom a streleckou 

úlohou. 

- Rozhodca poskytne pretekárovi pred štartom (na brífingu) v prvom rade tieto informácie: 

- bezpečné uhly,  

- úlohy, ktoré je potrebné splniť a akými zbraňami, 

- postup plnenia čiastkových úloh a ich povinné poradie (ak si to situácia vyžaduje). 

- Rozhodca môže poskytnúť aj ostatné informácie - napr.: 

- počet rán / nie je podmienkou ! 

- počet terčov / nie je podmienkou ! 

- umiestnenie terčov / nie je podmienkou ! 

- štruktúra priestoru, členenie parkúru / nie je podmienkou ! 

- druh použitých terčov / nie je podmienkou ! 

- počet NOSHOOT - „PT“ - / nie je podmienkou ! 

Prehliadka stage strelcom pred plnením streleckej úlohy: JE ZAKÁZANÁ !!! - pokiaľ RO 

nerozhodne na brífingu inak. Info o konkrétnom stage si môžu poskytnúť len členovia 

vlastného tímu ak to stage umožňuje! Poskytnutie informácií o podmienkach stage inému 

účastníkovi preteku môže znamenať diskvalifikáciu obidvoch účastníkov z preteku ! 

 

STAGES - základné info pre rok 2014  

Stage č. 1: Zachráň dieťa     - počet rán: krátka zbraň - 12, bojový nôž - 1 

Stage č. 2: Strecha    - počet rán: krátka zbraň - 16,  dlhá zbraň - 10,  

        odstreľovacia puška - 6 

Stage č. 3: Mimozemšťania v dave - počet rán: krátka zbraň - 18 

Stage č. 4: Dlhá zbraň  - počet rán: dlhá zbraň - 18 

Stage č. 5: Hard Popper  - počet rán: krátka zbraň - 25 

Stage č. 6: Zásahová jednotka - počet rán: krátka zbraň - 34 

Stage č. 7: Za jazdy     - počet rán: krátka zbraň - 18, odstreľovacia puška - 5 

Stage č. 8: Sám v lese - nočný - počet rán: krátka zbraň - 12 

Stage č. 9: V noci spolu - nočný - počet rán: krátka zbraň - 25 

 

  

Srdečne sa tešíme na príjemné stretnutie a bohatý športový zážitok. 

 

 

 

 

 

 
 

Emil Réti  

Tajomník Rady ŠSS 

 


