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PROPOZÍCIE 
BUG liga 2021/22, 2. kolo 

 
 
 

20. februára 2022 



PARTNERI SZVVZ 
 
 

Platinový partner 
 

 
 

Zlatý partner 
 

 
 
 

Oficiálny partner 
 

 
 
 

Zmluvný partner 
 
 

                  
 
 
  



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
 

Dátum: Nedeľa, 20. 02. 2022 
Miesto konania: MMStrelnica, Nitrianska 5, 917 01 Trnava 
GPS súradnice: 48°21’50.22“ N, 17°36’20.15“ E 
Usporiadateľ: Asociácia klubov IDPA Slovensko, Slovenský zväz vojakov 

v zálohe a športovo-branných aktivít a klub KVvZ-113-BA 
 IDPA: CL100034 
Kategória: BUG liga 2021/22 
Divízie: BUG, CO BUG, ostatné nesúťažné 
Štartovné: 20 € vopred na účet, 25 € na mieste 
Riaditeľ: Stanislav Hladík 
Hlavný rozhodca: Stanislav Hladík 
Počet stanovíšť: 4 
Počet opakovaní: 1 
Min. počet nábojov: Orientačne 100 ks 
Potrebné vybavenie: Min. 4 zásobníky, pevné kydexové púzdro (nie nylonové!!!) 
Ceny kola: Pohár pre víťaza kola, podmienkou je účasť min. 3 účastníkov 

v tejto divízii 
Hlavná cena súťaže: Putovný pohár a ročníkový pamätný pohár IDPA BUG 

v kategórii REGULAR, LADY a OPTICS READY pre celkového 
víťaza. Podmienkou je účasť na nadpolovičnej časti ligy a účasť 
min. 3 pretekárov v divízii. 

Občerstvenie: Energetický nápoj TIGER (zdarma po 1ks), ostatné je možno 
zakúpiť si v bufete na strelnici 

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 
 https://practiscore.com/idpa-bug-league-2nd-round/register  
 (treba si urobiť užívateľský účet !!!). Dôležité je riadiť sa pokynmi  

platby pri registrácii v Practiscore a pri priraďovaní sa do 
squadu. 

 
 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
Prezentácia: 30 minút pred začatím squadu 
Otvorenie pretekov: 09:30 
Začiatok: 10:00 (s trvaním pretekov cca do 18:00 podľa počtu 

registrovaných) 
 
 
 
 
 



ORIENTÁCIA A NAVIGÁCIA 
 
Vstup cez areál Tachoservis. Pokiaľ bude rampa uzavretá, vytlačiť si lístok a na strelnici si 
ho dať správcom opečiatkovať. Hlavný vstup na strelnicu je cez modré plechové dvere. 
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K LIGE BUG 2021/22 
 
Na základe vývoja aktuálnej situácie prebiehajú súťaže v období október 2021 - máj 2022 
celkovým nepárnym počtom kôl. Preteky sa organizujú paralelne na západe SR (Blatné, 
Trnava, SAV, Vištuk) a východe SR (N. Hutka, PATRIOT) a následne sa výsledky z každého 
kola v rámci regiónov sčítajú do spoločnej výsledkovky. 
 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE K PRIEBEHU PRETEKOV 
 
Preteky budú prebiehať podľa platných pravidiel IDPA. Na strelnici bude k dispozícii na 
zápožičku pištoľ HS H11 resp. CZ P10M v kalibri 9x19mm s použitím fabrického alebo 
FMJ streliva. 
 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
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. 
 
Na podujatí neakceptujeme požitie žiadnych omamných a psychotropných látok, či 
legálnych alebo nelegálnych. Strelnica a ani súťaž nie sú poistené osobitným poistením. 
V priestoroch strelnice je fajčenie zakázané. 
 
 
HYGIENICKÉ OPATRENIA 
 
Je potrebné rešpektovať a riadiť sa nariadeniami vlády v súvislosti s aktuálnymi platnými 
hygienickými opatreniami zamedzujúcimi šírenie choroby COVID-19. 
 
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 súťaže IDPA 


