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poriadajú 

2. ročník medzinárodných pretekov finále  PARDINI Slovakia  

online ligy v streľbe zo vzduchových zbraní 2021 /2022  

2. apríla 2022, Športová hala Tenis klub Martin, ul. Kollárová 85A 036 01 Martin 

 

PROPOZÍCIE 

Usporiadateľ:                      PARDINI Slovakia s.r.o., PARDINI SK 

Technické prevedenie:       Športovo strelecký klub mesta Martin 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

Riaditeľ súťaže:                   Peter Mlynarčík 

Zást. riaditeľa súťaže:         Pavol Kučo predseda ŠSK mesta Martin 

Hlavný rozhodca:                Jozef Valvoda 

Dátum a miesto konania:    2. apríla 2022 

                                               Športová hala Tenis klub  Martin, ul. Kollárová 85A Martin 

Predpis:         Súťaží sa podľa platných PŠS a týchto propozícií. 

                       Finále je súťažou nominovaných športovcov a náhradníkov.  

Preplácanie: účastníci na vlastné náklady. 

Disciplíny:    Zmiešané páry vzduchová puška a vzduchová pištoľ 

Kategórie:    jedna spoločná 



Účastníci:     nominovaní pretekári alebo nominovaní náhradníci  

Tech. informácie:   strieľa sa na elektronické zariadenie InBand a na priťahovacie terče 

Štartovné:               25-EUR za štart 

Zbrane a strelivo:  Vlastné, podľa pravidiel športovej streľby 

Ceny a odmeny:     Prvých osem zmiešaných párov diplom a vecné ceny. 

Protesty:                  Podľa pravidiel športovej streľby s vkladom 10.- EUR 

0bčerstvenie:          bez občerstvenia 

Ubytovanie:            Penzión Čierna Pani                         043/4131 523 

                                Penzión u Martina Dražkovce          0918 368 670 

                                Penzión Turč. Dvor Košťany           0908 255 558 

                                Usporiadateľ neberie objednávky na ubytovanie. 

Upozornenie:        Do športovej haly vstup len v čistej športovej obuvi. 

Dodržiavanie hygienických pravidiel určených RÚVZ na   COVID – 19 na 
aktuálne obdobie, môže byť vyžadované potvrdenie o plnom očkovaní na 
COVID-19 alebo o prekonaní COVID-19.  

Všetci účastníci musia dodržiavať platné hygienické opatrenia a 
v priestoroch športovej haly používať respirátory FFP 2,                        
respirátory sa nemusia používať pri streľbe. 

Vstup majú povolený len nominovaní športovci a náhradníci, ich 
realizačný tím, obsluhujúci personál vrátane rozhodcov, pozvaní hostia 
a média. Divácka verejnosť len ak to umožňujú aktuálne COVID 
opatrenia. 

Účastníci musia medzi sebou dodržiavať odstup minimálne 2 metre 

Zákaz podávania rúk. 

Všetky pokyny a upozornenia budú vyvesené pri vstupe do športovej haly.  

Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pretekárom,  ani ostatným 
účastníkom pretekov, ani za škody nimi spôsobené. 

Upozornenie: 

Všetci pretekári a ostatní účastníci svojou účasťou na pretekoch a prítomnosťou na finále 
súhlasia so spracovaním osobných údajov pre účely vytvorenia a zverejnenia štartovných 
a výsledkových listín, zhotovením foto a video dokumentácie a ich zverejnením v televízii, na 
internete a printových dokumentoch. 

 



Ceny pre víťazov: 
Vzduchová puška PARDINI GPR1 a vzduchová pištoľ PARDINI K12 pre víťazný pár 
Elektronický terč Inband pre každého člena druhého zmiešaného páru 
Elektronický simulátor SCATT Basic pre každého člena tretieho zmiešaného páru 
Víkendový pobyt pre 2-4 osoby vo Vysokých Tatrách pre každého člena štvrtého páru 
Set funkčných doplnkov pre každého člena prvých osem zmiešaných párov 
Praktický strelecký darček pre všetkých účastníkov finále 
 
Skrátený popis súťaže: 

1) Všetkých 60 zmiešaných párov vytvorených pred začiatkom súťaže je rozdelených do 
4 košov po 15 párov absolvuje prvé vyraďovacie kolo na 30 súťažných výstrelov na 
papierové terče, po 20 párov v troch zmenách 

2) Všetky kolá sa strieľajú na desatiny bodu, v prípade zhody sa v prvom kole rozhoduje 
podľa pravidla 6.15.1 pravidiel ISSF (SSZ), v ostatných kolách v prípade zhody bude 
rozhodovať KO rozstrel po jednej rane každý člen páru až do rozhodnutia.  

3) Najlepšie štyri páry z každého koša postúpia do druhého vyraďovacieho kola na 
elektronické terče InBand, kde budú strieľať na  20 súťažných rán po 8 párov v dvoch 
zmenách a najlepšie 2 páry z každého koša postúpia do semifinále 

4) V prvom semifinále strieľajú po 2 najlepšie páry z druhého vyraďovacieho kola 
z košov C1 a C2, najlepšie dva páry v semifinále postúpi do finále, semifinále sa 
strieľa podľa pravidiel ISSF pre semifinále 

5) V druhom semifinále strieľajú po 2 najlepšie páry z druhého vyraďovacieho kola 
z košov C3 a C4, najlepší pár v semifinále postúpi do finále, semifinále sa strieľa 
podľa pravidiel ISSF pre semifinále 

6) Vo finále sa strieľa podľa pravidiel ISSF pre finále jednotlivcov, po jednej rane každý 
člen páru, po 10 ranách končí štvrtý pár, po 15 ranách končí tretí pár a najlepšie 2 
páry strieľajú od začiatku, pár ktorý získa spolu viac bodov ako druhý pár, získava 2 
body, v prípade zhody oba páry získajú po jednom bode strieľa sa dovtedy kým lepší 
pár získa skôr 16 bodov, v prípade zhody 15:15 sa strieľa KO rozstrel, kým nie je 
rozdiel 2 body. 

 

Poznámka:            

Výsledky budú zverejnené na stránke www.onlineliga.sk  

V rámci jednej z plánovaných prestávok sa uskutoční losovanie bezplatnej  tomboly, do 
tomboly sa pri prezentácii na preteky môže prihlásiť každý prítomný, pri prezentácii na 
preteky.      

 Zmeny týchto propozícií sú vyhradené, prípadné zmeny budú včas oznámené súťažiacim.                         

Informácie strelci@strelcom.sk alebo +421903632329 

Za organizačný výbor 

Martin 15. 2. 2022 

Peter Mlynarčík a Pavol Kučo 



ČASOVÝ ROZPIS:   

 

SOBOTA 2.4.2022    

  

čas od čas do trvanie Popis 
8:00 9:00 1:00 registrácia súťažiach 1. zmena 
9:00 10:00 1:00 registrácia súťažiach 2. zmena 

10:00 11:00 1:00 registrácia súťažiach 3. zmena 
9:10 9:20 0:10 nástup pretekárov 1. zmeny 
9:20 9:30 0:10 príprava a nástrel pretekárov 1. zmeny 
9:30 10:05 0:35 súťaž 1. zmena (30 rán na papierové terče) 

10:05 10:15 0:10 prestávka 
10:15 10:25 0:10 nástup pretekárov 2. zmeny 
10:25 10:35 0:10 príprava a nástrel pretekárov 2. zmeny 
10:35 11:10 0:35 súťaž 2. zmena (30 rán na papierové terče) 
11:10 11:20 0:10 prestávka 
11:20 11:30 0:10 nástup pretekárov 3. zmeny 
11:30 11:40 0:10 príprava a nástrel pretekárov 3. zmeny 
11:40 12:15 0:35 súťaž 3. zmena (30 rán na papierové terče) 
12:15 12:30 0:15 prestávka - vyhodnotenie PARDINI online ligy 
12:30 12:40 0:10 nástup pretekárov 2. kolo najlepšie 4 páry z košov C1 a C2 
12:40 12:50 0:10 príprava a nástrel pretekárov 2. kolo najlepšie 4 páry z C1 a C2 
12:50 13:10 0:20 súťaž 2. kolo najlepšie 4 páry z košov C1 a C2 - terče InBand 
13:10 13:20 0:10 prestávka 
13:20 13:30 0:10 nástup pretekárov 2. kolo najlepšie 4 páry z košov C3 a C4 
13:30 13:40 0:10 príprava a nástrel pretekárov 2. kolo najlepšie 4 páry z C3 a C4 
13:40 14:00 0:20 súťaž 2. kolo najlepšie 4 páry z košov C3 a C4 - terče Inband 
14:10 14:30 0:20 prestávka - tombola 
14:30 14:40 0:10 nástup pretekárov 1. semifinále najlepšie 2 páry z košov C1 a C2 
14:40 14:45 0:05 príprava a nástrel pretekárov 1. semifinále 
14:45 15:00 0:15 súťaž 1. semifinále -  elektronické terče InBand 
15:00 15:10 0:10 prestávka 
15:10 15:20 0:10 nástup pretekárov 2. semifinále najlepšie 2 páry z košov C3 a C4 
15:20 15:25 0:05 príprava a nástrel pretekárov 2. semifinále 
15:25 15:40 0:15 súťaž 2. semifinále -  elektronické terče InBand 
15:40 15:55 0:15 prestávka - vyhlásenie výsledkov 5.-8. miesto 
15:55 16:05 0:10 nástup pretekárov finále (prvé dva páry z oboch semifinále) 
16:05 16:10 0:05 príprava a nástrel pretekárov finále  
16:10 16:30 0:20 súťaž finále o 3. miesto -  elektronické terče InBand 
16:30 16:35 0:05 prestávka 
16:35 16:55 0:20 súťaž finále o 1. miesto -  elektronické terče InBand 
17:00 17:15 0:15 vyhlásenie výsledkov finále 

 
Za organizačný výbor 

Martin 15. 2. 2022 

Peter Mlynarčík a Pavol Kučo - predseda ŠSK m MT  


