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Zápis na sezónu 2021 – sekcia strelcov z historických zbraní 
 

V dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie sa neuskutočnila výročná schôdza odbornej 
komisie Slovenského streleckého zväzu. Termíny ligy boli telefonicky prekonzultované 
s usporiadateľmi.  

 
Kalendár súťaží 

Liga historici 2021 
 Kolo ligy Dátum Miesto 

1 10.4. SAV Bratislava 
2 17.4. Gajary aj 100m 
3 24.4. Pohár generála Klapku Komárno 
4 8.5. Slovnaft BA 
5 29.5. Zvolenská Slatina 
6 12.-13.6. Grand Prix Slovakia (Memorial A. Ernsta) Gajary 
7 26.6. Šaľa 
8 10.7. Handlová 
9 17.7. Zvolenská Slatina 

10 31.7. Sučany aj 100m 
11 14.8. Spišská Nová Ves - Šulerloch 

MSR 100 m 7.8. Gajary + disc. na tzv. franc. terč. 
MSR 25m a 
50m 21.-22.8. Sučany 

12 4.9. Pohár kapitána Lajoša Komárno 
 
Liga historici 100 m súťaže + franc. terč 

1 17.4. Gajary 
2 22.5. Gajary 
3 12.-13.6. Grand Prix Slovakia (Memorial A. Ernsta) Gajary 
4 31.7. Sučany 

 
Zahraničné v roku 2021 

1 21.3. Mikulčice 
2 28.3. Hodonín 
3 3.4. Veselí nad Moravou 
4 4.4. Uherský Ostroh 
5 9.5. Buchlovice 
6 16.5. Strážnice  
7 14.5.-16.5. Eisenstadt /termíj je predpokladaný/ 
8 6.6. Buchlovice /bude upresnený/ 
9 13.6. Hodonín o kilo černého prachu 

10 4.7. Uherský Ostroh 
11 28.8. Veselí nad Moravou 
12 29.8. Uherský Ostroh 
13 5.9. Strážnice  
14 17.10. Hodonín  „Zmrzlá ruka“ 
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Je predpoklad, že v budúcom roku v dôsledku pandemických opatrení budú platiť rovnaké 
obmedzenia ako v roku 2020. Z uvedeného dôvodu kalendár súťaží kopíruje termíny z 
tohoročnej sezóny. 
 
 V sezóne 2021 sa uskutoční veľká medzinárodná súťaž korešpodenčne. Termín ani pravidlá 
doposiaľ nie sú známe. Veľké súťaže ako MS sú presunuté do roku 2022. V sezóne strelci 
SŠK Gajary zaradili do kalendáru súťaž – Memoriál Alojza Ernsta – ako dvojdňovú 
medzinárodnú súťaž  Grand prix.   
 
1.  Majstrovstvá Slovenska  budú na základe výsledkov hlasovania organizované ako 

dvojdňová súťaž v Sučanoch s tým, že jeden súťažný deň sa budú strieľať puškové 
a druhý deň pištoľové disciplíny.   

 
2.  Novela zákona o zbraniach - predovky by mali ostať v rovnakom režime ako boli 

doposiaľ. Treba sa pripraviť na povinnosť evidovať zbrane na polícii podobne ako to bolo 
v minulosti u plynoviek. Môže dôjsť k zmene u pušiek Sharps, kde na vlastníctvo týchto 
zbraní bude potrebný zrejme zbrojný preukaz. 

 
3. Alkoholtester bol zakúpený z členských príspevkov  čo dáva možnosť podrobiť dychovej 

skúške niektorých strelcov pred každou zmenou. Rozhodca na strelisku, riadiaci streľby, 
alebo hlavný rozhodca rozhoduje o použití prístroja. V prípade pozitívneho zistenia bude 
príslušný strelec potrestaný okamžitou diskvalifikáciou. 

 
4. Dodržiavanie pravidiel - streľba z predoviek je džentlmenský šport. Strelci sú povinní 

dôsledne dodržiavať pravidlá nakoľko ich obchádzanie vedie k znižovaniu úrovne našich 
súťaží. O strelcovi, ktorý prípadne poruší pravidlá treba informovať rozhodcu.  Strelca, 
ktorý možno nevedomky porušil pravidlá upozorní na jeho pochybenie rozhodca. Príklady 
sú nasledovné: /čistenie vojenskej pušky po každej rane, použitie iného ako predpísaného 
lievika, iný typ strely, iný typ ako predpísaných mieridiel, nezakrytie zápaliek počas 
streľby, nabíjať až po povele Štart t. z. nenasadzovať zápalku pred uvedeným povelom. 

 
5. Rušenie počas preteku je jedným s opakovaných porušovaní pravidiel. Jedná sa najmä  

koučovanie,  hlásenie zásahov, hlasné povzbudzovanie, prípadne pomáhanie strelcovi 
počas streľby, komentovanie jeho streleckého výkonu, prípadne komentovanie vlastného 
výkonu, nestlmenie si zvonenie mobilného telefónu. Všetky uvedené aktivity sú 
v pravidlách zakázané pričom  rušia a obmedzujú ostatných strelcov. Pri prvom porušení 
pravidiel bude žiaduce, aby rozhodca previnilému strelcovi ukázal žltú kartu a pri 
následnom porušení bude príslušný strelec diskvalifikovaný. V prípade porušovania 
pravidiel inou osobou /nie práve strieľajúcim strelcom/ bude vykázaná zo streliska.  

 
6. Hodnotenie ligy – budú sa započítavať 4 najlepšie výsledky. U 100m disciplín a disciplín 

strieľaných na  tzv. francúzsky terč. 2 najlepšie výsledky. 
 
7. Členské na rok 2021 ostáva  5,- Eur 
 
 
Zapísal  23. 11. 2020 
 
Ing. Tomáš Šramek  
predseda odbornej komisie 


