
 
 

 

 

Strelnica EMEL , Blatné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZÍCIE 
Fašiangové výročné preteky 2023 

 
 
 

19. február 2023 
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ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
 

Dátum: Nedeľa, 19. 2. 2023 
Miesto konania: Strelnica EMEL, Blatné  
GPS súradnice: 48.276520 N, 17.378836 E 
Usporiadateľ: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít 

Klub KVvZ-113-BA IDPA: CL100034 
Kategória: klubové preteky 
Divízie: ESP / SSP / CCP / PCC / CO 
Štartovné: 25 € vopred na účet SK64 1111 0000 0014 6118 6009 
Riaditeľ pretekov (MD): Stanislav Hladík 
Hlavný rozhodca (CSO): Stanislav Hladík 
Rozhodcovia (SO): Patrik Kečkár, Rastislav Maršálek 
Počet stanovíšť: 4 
Počet opakovaní: 1 
Min. počet nábojov: Orientačne 100 ks 
Potrebné vybavenie: Min. 4 zásobníky, pevné kydexové puzdro (nie nylonové!!!) 
Ceny: Medaila  pre víťaza divízie - podmienkou je účasť min. 5 

účastníkov v tejto divízii 
 Hlavná cena je Fašiangový putovný pohár pre celkového víťaza 

pištoľovej divízie 
Občerstvenie: je možno zakúpiť si v bufete na strelnici 
Prihlášky a otázky: Otázky adresovať riaditeľovi pretekov: 

Stanislav Hladík, tel.: +421-949-125 406, e-mail: idpa@szvvz.sk 
 Prihlasovanie  prostredníctvom registračného formulára 
 https://practiscore.com/idpa-ball-cup-fasiangov-pohar-

blatne/register  (ak nemáte, treba si zriadiť užívateľský účet!). 
Dôležité je riadiť sa informáciami pri registrácii v Practiscore 
a pri priraďovaní sa do squadu. 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
Prezentácia: 30 minút pred začatím squadu 
Otvorenie pretekov: 08:30 
Začiatok: 10:00 – 1. squad 
 12:00 – 2. squad 
 
 
ORIENTÁCIA A PARKOVANIE 
 
Primárne využite parkovisko dole, v prípade obsadenia oproti brokovej strelnice.  
 
 
 
 
 



OSTATNÉ INFORMÁCIE K PRIEBEHU PRETEKOV 
 
Preteky budú prebiehať podľa platných pravidiel IDPA. Na strelnici bude k dispozícii na 
zápožičku pištoľ HS H11, CZ P10C a HS SF19 CO Holosun v kalibri 9x19mm s použitím 
fabrického alebo FMJ streliva (potrebné zarezervovať si u organizátora minimálne 2 dni 
vopred). Súťažiaci sú povinní pomáhať pri lepení zásahov na terči okrem strelca, ktorý sa 
pripravuje alebo strelca, ktorý je práve hodnotený.  
 
 
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 , s vlajkou v komore alebo v 
opaskovom púzdre, holsteri a bez zásobníka v zbrani. Manipulácia len vo vyhradenej SO 
zóne – zákaz trénovania prebíjania 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. 
 
Klub si vyhradzuje právo zakázať štartovať so zbraňou v pozícii AIWB. Nylonové púzdro 
nie je odporúčané, a teda aj zakázané.  
 
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, CSO 
Riaditeľ súťaže IDPA 


