
MMStrelnica, Trnava 

PROPOZÍCIE 
tréningu IDPA

20. júna 2021



PARTNERI SZVVZ 

Zlatý partner 

Oficiálny partner 

Zmluvný partner 



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 

Dátum: Nedeľa, 20. 06. 2021 
Miesto konania: MMStrelnica, Trnava 
Usporiadateľ: Asociácia klubov IDPA Slovensko 

a členovia Slovenského zväzu vojakov v zálohe 
Kategória: Tréning 
Divízie: SSP, ESP, CCP, BUG, CO, PCC 
Štartovné: € 20 
Riaditeľ: Stanislav Hladík 
Hlavný rozhodca: Stanislav Hladík 
Počet stanovíšť: 2 
Počet opakovaní: 3 opakovania každého stanovišťa 
Min. počet nábojov: 96 ks 
Občerstvenie: Nie 
Prihlášky a otázky: Prihlášky a prípadné otázky adresovať riaditeľovi pretekov: 

Stanislav Hladík, +421-949-125 406 
E-mail: idpa@szvvz.sk
alebo prostredníctvom registračného formulára 
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/info/1026/IDPA-H&K-
Trening-1-2021 

Tréning bude prebiehať podľa platných pravidiel IDPA s výnimkou skrytého nosenia a 
podvesného svetla. Na tréningu bude k dispozícii na zápožičku pištoľ HK SPF9-SF 
v kalibri 9x19. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Prezentácia: 30 minút pred začatím squadu 
Otvorenie tréningu: 9:30 
Začiatok tréningu: 10:00 – 1. squad 

12:00 – 2. squad 
14:00 – 3. squad 
16:00 – 4. squad 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

Na strelnici sa pohybujú všetci súťažiaci a hostia, ktorí sú v blízkosti streliska, s ochranou 
zraku a sluchu. Zbrane sa prenášajú v ochrannom obale alebo v opaskovom púzdre, 
holsteri a bez zásobníka v zbrani. Manipulácia len vo vyhradenej SO zóne – zákaz 
trénovania tasenia a manipulácie so strelivom - na základe pravidiel IDPA. Pohyb s PCC 
len s vlajkou v komore a hlavňou nahor. 

Na podujatí neakceptujeme požitie žiadnych omamných a psychotropných látok, či 
legálnych alebo nelegálnych. Strelnica a ani súťaž nie sú poistené osobitným poistením. 



HYGIENICKÉ OPATRENIA 
 
Je potrebné rešpektovať a riadiť sa nariadeniami vlády v súvislosti s aktuálnymi platnými 
hygienickými opatreniami zamedzujúcimi šírenie choroby COVID-19. Všetci súťažiaci, 
rozhodcovia, pomocný personál a hostia sú povinní pohybovať sa v priestoroch areálu 
strelnice s nasadenými rúškami! 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžadujú okolnosti. 
Každý pretekár je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice a zúčastňuje sa 
pretekov na vlastné riziko. 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Hladík 
Riaditeľ tréningu IDPA 


