
Regionálna liga Šariš – Zemplín 2013
+

Súťaž tímov o putovnú trofej klubov Východoslovenského kraja v praktickej streľbe 

základné informácie:

Organizujú: Combat Club Condor Prešov -  http://www.combatcondor.sk/
Double Alpha Combat Club Michalovce -  http://www.daccm.sk/
Športový Combat club JPS Snina – Humenné -  http://www.jpscombat.sk/
Športový klub polície Policajná škola Košice -
Športovo strelecky klub Hodkovce -

Organizačný tím: 

Gabriel DOBRANSKÝ kontakt: gabriel@daccm.sk,                         0905 427 540
Michal HOSTOVIČÁK         kontakt: hostovicakm@azet.sk,                    0915 957 797
Ján POHLOD                        kontakt: combatcondor@centrum.sk,           0905 112 448
Vladimír SMOLEJ                kontakt: vlado@combatcondor.sk,               0904 219 888
Adrián BONK                        kontakt:  bonkservispo@gmail.com,            0915 990 551
Radovan MEŽDEJ          kontakt: glock7@pobox.sk,  0905 636 156
Tóth Andrej                           kontakt: andrejtoth73@gmail.com,                0907 228 834
Bystrík Zachar                      kontakt    zachar.b@centrum.sk,                      0905 314 867

Regionálna liga Šariš -  Zemplín 2013 je liga deviatich streleckých podujatí v praktickej 
streľbe úrovne LeveI I organizovaných podľa pravidiel IPSC. Paralelne s ligou prebieha „Súťaž 
tímov o putovnú trofej klubov Východoslovenského kraja v praktickej streľbe“  v 
nasledujúcich termínoch:

1.   kolo -  28.04.2013 – Lackovce, Humenné, (JPS Snina - Humenné)

2.   kolo -  12.05.2013 - Nižná Hutka, Košice (ŠKP Košice)

3.   kolo -  02.06.2013 – Lackovce, Humenné, (JPS Snina - Humenné)

4.   kolo – 07.07.2013 – Cemjata, Prešov ( CCC Prešov)

5.   kolo – 18.08.2013 – Michalovce (DACC Michalovce)

6.   kolo – 28.09.2013 – Cemjata, Prešov ( CCC Prešov)

7.   kolo – 29.09.2013 – Nižná Hutka, Košice (ŠKP Košice)

8.   kolo – 20.10.2013 – Športovo strelecky klub Hodkovce

9.   kolo – 27.10.2013 – Michalovce (DACC Michalovce)
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Jednotlivé preteky budú pozostávať z minimálne z 5 streleckých parkúrov s celkovým 
minimálnym počtom 100 rán na pretek.

Registrácia strelcov v divíziách : Standard  a Open bude prebiehať vždy pred pretekom.

Bližšie informácie k jednotlivým pretekom (presný počet rán, časový harmonogram, dizajn 
parkúrov...) budú uverejnené v propozíciách pred každým pretekom na klubovej stránke 
organizátora minimálne 7 dní pred pretekom..

Výška štartovného: 10,- €, kategórie Junior, Lady a strelci so zdravotným resp. telesným 
postihnutím štartovné neplatia.

Víťazi jednotlivých kôl získajú diplom, medailu a trofej na náklady organizátora preteku.

Do celkového hodnotenia sa budú započítavať percentuálne výsledky jednotlivých pretekov.

Celkoví víťazi ligy získajú diplom, trofej a vecné ceny, pričom pre zahrnutie do celkového 
hodnotenia je potrebné zúčastniť sa aspoň sedem kôl ligy z deviatich. Posledné kolo ligy bude 
hodnotené dvojnásobkom streleného percentuálneho výkonu strelca.

Diplom  a trofej získa aj najrýchlejší strelec –  víťaz  streleckého  súboja, ktorý  bude 
zaradený  do programu posledného ligového kola.

Interné pravidlá v rámci dohody medzi organizátormi:

Rozpočet  ligy  bude  pozostávať  zo  základných  príspevkov  klubov  75  €  na  klub  – 
spolu  300  € Prostriedky  z rozpočtu  budú  použité  na  nákup  trofejí  a cien  tomboly  a proviantné 
zabezpečenie finálového ceremoniálu.

Súťaž tímov o putovnú trofej klubov Východoslovenského kraja v praktickej streľbe
základné informácie:

Po dohode medzi radami klubov Double Alpha Combat Club Michalovce, Combat Club 
Condor Prešov, ŠCC JPS Combat Club  Snina a  Športový klub  policie Policajná škola Košice a 
Športovo strelecky klub Hodkovce na základe dohody klubov, budú mať 5 členné družstvá možnosť 
zúčastniť sa otvorenej súťaže tímov o putovnú trofej klubov Východoslovenské kraja v praktickej 
streľbe.

Súťaž prebehne v rámci nasledujúcich pretekov (totožne z ligou Šariš – Zemplín)

1.   kolo -  28.04.2013 – Lackovce, Humenné, (JPS Snina - Humenné)

2.   kolo -  12.05.2013 - Nižná Hutka, Košice (ŠKP Košice)

3.   kolo -  02.06.2013 – Lackovce, Humenné, (JPS Snina - Humenné)

4.   kolo – 07.07.2013 – Cemjata, Prešov ( CCC Prešov)

5.   kolo – 18.08.2013 – Michalovce (DACC Michalovce)

6.   kolo – 28.09.2013 – Cemjata, Prešov ( CCC Prešov)



7.   kolo – 29.09.2013 – Nižná Hutka, Košice (ŠKP Košice)

8.   kolo – 20.10.2013 – Športovo strelecky klub Hodkovce

9.   kolo – 27.10.2013 – Michalovce (DACC Michalovce)

Pre účasť na hodnotení je potrebné zúčastniť sa minimálne 7 súťaží z deviatich. Posledné 
kolo ligy bude hodnotené dvojnásobkom streleného percentuálneho výkonu strelca.

Súťaže sa zúčastnia max. 5 členné tímy zložené z členov jedného klubu, pričom za výsledok 
tímu bude považovaný výsledok najlepších 4 členov tímu. (pozn. tím môže mať aj menej ako 5 
členov). Zloženie teamov na jednotlivé preteky bude stanovené pri prezentácii pred začatím 
preteku.

Počas súťaží smie strelec reprezentovať len jeden strelecký klub, ktorého je členom, 
avšak v rôznych teamoch v rámci klubu. Toto musí byť jasné vždy pred konkrétnym kolom 
ligy (… pred každým kolom do prvého výstrelu musí kapitán družstva nahlásiť zloženie 
družstva Adriánovi Bonkovi, v jeho neprítomnosti Gabrielovi Dobranskému). Ak zloženie 
družstva nenahlási, považuje sa za zloženie družstva zostava z predchádzajúceho kola.

Víťazný tím získa pre svoj klub putovnú trofej na obdobie jedného roka.


