
 
Vážení priatelia parkúrového strieľania, vzhľadom k tomu, aby sme náležité zabezpečili 

hygienické požiadavky v zmysle usmernení pre COVID tohoročná Veľká cena Slovenska  v 

sportingu sa uskutoční len ako jednodňový pretek  na 125 terčov.  

 

 

Propozície a pozvánka na 
 Polovný  parkúr – sporting  

125 terčov 
 

1. Usporiadateľ :   Strelecký areál HUBERT Trnovec nad Váhom 

         

2. Termín : 05. júl 2020 – nedeľa  

 

3. Miesto : Strelecký areál HUBERT Trnovec nad Váhom 

 

4. Disciplína : Poľovnícky parkúr v rozsahu 125 terčov  

         

   

5. Kategórie : Juniori, Ženy, Muži, Seniori, Veteráni  

 

6. Riaditeľ súťaže :  Ing. Jozef Horváth      

   

7. Hlavný rozhodca :  Mgr. Pavol Šléger 

 

8. Zbor rozhodcov : deleguje usporiadateľ 

 

9. Jury : deleguje usporiadateľ 

 

10. Podmienky účasti : osoby spĺňajúce podmienky na držbu brokovej zbrane 

 

Žiadame strelcov, aby svoju účasť potvrdili záväzne na        

internetovej stránke: 

www.strelnicahubert.sk/menu/podujatia  

alebo telefonicky na č. +421 905 603345 – Ing. Jozef 

Horváth najneskôr do piatku  03. 07. 2020  
    

11. Losovanie         : Zaradenie strelcov do skupín bude známe v sobotu 04.07.2020 od                    

     17,00 h.na web stránke strelnice: www.strelnicahubert/menu/aktuality  

     

12. Štartovné         : 60.- € splatné v hotovosti pri prezencii zahŕňa aj obedové menu 

  

13. Prezencia         : 7,30 – 8,30 h. – 05. 07. 2020 

 

14. Nástup                    : 8,45 h. – 05. 07. 2020 

 

15. Súťažná streľba        : od 9,00 h.  

 

16. Zbrane a strelivo        : v zmysle platných pravidiel FITASC pre poľovnícky parkúr 

 

17.Vyhlásenie výsledkov       : do ½  h. po dostrieľaní poslednej položky, resp. po rozstrele 

 

18. Ceny                                       : prví traja v každej kategórii obdržia poháre a vecné ceny                                                                    

                                              

19. Lokalizácia strelnice       : Trnovec nad Váhom –Nový Dvor  

 
 

• www.strelnicahubert.sk  
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Kedves sporttársak, hogy a COVID járvány  hygieniai feltételeinek elegtegyünk az idei 

Szlovák nagydíj két napos versenye egy napon fog lezajlani a 200 korongot – 125 -re 

csökkentve. 

 

Versenykiíras  és meghívó 

Korogvadászat - sporting 

125 korong 

 

1. A verseny rendezője :   HUBERT Sport lőtér Trnovec nad Váhom – Tornóc 

         

2. A verseny időpontja : 2020 július 5 

 

3. A verseny helye : lőtér HUBERT Trnovec nad Váhom – Tornóc 

  / Komáromtól kb.70 km / 

 

4. Versenyszám : Korongvadászat 125 korong 

   

5. Kategóriák : Junior , Női; Férfi ; Senior ; Veterán; 

 

6. Verseny igazgatója :  Dipl. Ing. Jozef Horváth      

   

7. Fő bíró :  Mgr. Pavol Šléger 

 

8. Bírók : biztosítja a rendező 

 

9. Jury : biztosítja a rendező 

 

10. Résztvevők : nevezhet és indulhat minden olyan természetes személy, aki a 

  fegyverhasználati előírásoknak megfelel 

Kérjük a versenyzőket, hogy a nevezést 

a következő weboldalonn  tudassák: 

www.strelnicahubert.sk/menu/podujatia -  2020 

 

11. sorsolás :   rotté beosztás 2020.7.4 – 17,00 ó a lőtér weboldalán található

   

12. Nevezési díj        : 60.- € fizetve nevezésnél, ebédet is tartalmazza  

 

13. Nevezés         : 7,30 – 8,30 ó. – 2020.07.05 

 

14. Verseny kezdete        : 9,00 ó.  

 

16. Fegyver és lőszer        : FITASC szabály szerint 

 

17. Verseny kiértékelése  : 1/2 óráig a lövés befejezése után  

 

18. Díjak         : mind egy kategóriába serleg, tárgyjutalom,  

 

19. A verseny helypontosítása     : Trnovec nad Váhom –„Nový Majer”( Tornóc – Új Major ) 

 
 

• www.strelnicahubert.sk  

 

Dipl. Ing. Horváth Jozef, rendező 
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