
PROPOZÍCIE 

VEĽKONOČNÉ KURA 

II. ročník 

Usporiadateľ :  ŠSK Veľkoúľanskí strelci 

Miesto konania :   Strelnica Veľké Úľany 

Dátum konania :   1.4.2023 

Prezentácia :  8.30 – 9.00  (príspevok na chod strelnice 10,-€ za kategóriu) 

Účasť : Strelci, ktorí sa chcú zdokonaliť a zmerať si sily v mierenej streľbe  

Zbrane a strelivo : Zbrane a strelivo vlastné. Povolené sú len otvorené mieridlá vrátane 
mikrometrických mieridiel a svetlo vodivej mušky. 

 Malý kaliber – pištoľ/ revolver kal. 22LR 

 Veľký kaliber – pištoľ/revolver kal. 7,62mm – 11,43mm, strelivo 
MAGNUM je ZAKÁZANÉ !!! 

Terče : - 50/20 – pištoľový medzinárodný – max. 100bodov  

 - 135 P- nekryte ležiaca figúra  – max. 100bodov 

 - D2 papagáj – max. 110bodov 

 - kovová siluetka „kura“ – max. 25bodov 

Disciplíny :  Strieľa sa v stoji bez opory na 25m na nasledovné terče: 

 - 50/20 – jednou alebo oboma rukami  

    - nástrel 3 rany v čase 3 minúty, nástrel sa nelepí  

    - 10 rán v čase 8 minút  

    - vyhodnotí sa 10 najlepších zásahov 

 - 135P – jednou alebo oboma rukami 

     - 10 rán v čase 8 minút  

 - D2 papagáj – jednou alebo oboma rukami 

     - 10 rán v čase 8 minút  

 Pri plnení disciplín na 25m možno používať pozorovací 
ďalekohľad, nemožno mať korektora. 



 

 Po odstrieľaní položiek na papierové terče ( všetci pretekári) sa 
strieľa na vzdialenosť 50m siluetka kura, korektor je povolený. 

 - siluetky „kura“ – jednou alebo oboma rukami 

       - 5 rán v čase 3 minúty  

 

Kategórie :  Malý kaliber – pištoľ alebo revolver . 

 Veľký kaliber – pištoľ alebo revolver. 

Hodnotenie : Maximálny počet bodov 335. 
 Pri zhode bodov rozhoduje zásah siluetky na 50m 

 Prví traja strelci v každej kategórii získajú pohár a diplom. 

 V prípade účasti 3 strelcov do 18 rokov bude vyhodnotená aj 
kategória JUNIORI. Získajú medailu, diplom. 

 

Upozornenie :  Súťaž nie je poistená. Každý sa zúčastňuje na vlastné riziko. Všetci 
účastníci súťaže sú povinní používať chrániče sluchu a zraku. Počet 
štartov je z technických príčin obmedzený na 42. 

  

Občerstvenie : vlastné 

 

Viac info a prihlášky na  0907169006 . 

Do prihlášky treba uviesť : Meno priezvisko, kaliber, ak sa jedná o Juniora aj poznámku 
JUNIOR 

Tešíme sa na stretnutie ! 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžiadajú okolnosti 
v súlade s pravidlami o čom budú účastníci včas informovaní. 

 


