
I
j

! ',' .
~\.,

l-



STRELECTVO

Obcerstve'nie
zabezpecovali
všetky tri organi-
zácie. Na ranajky
bola pol'ovnícka
klobása, na obed
pol'ovnícky guláš,
ktorý varil Zdeno
Maroš z PS Zá-
horská Bystrica,
a na záver cigán-
ska pecienka. Ne-
chýban ani vypra-
žené ryby.

Na "Pláckull sa strielalo

Využitá strelnica
Pol'ovnícka a športová strelnica Pol'ov-

níckeho združenia Bezovec v Novej Leho-
te v okrese Nové Mesto nad Váhom s prie-
strannou prevádzkovou budovou, oblúkovým
strelištom, skeetom s vloženou olympijskou
15 - vrhackovoubatérioua vrhackamiLa-
portte z Francúzska, je medzi strelcami ob-
I'úbená. Svedcí o tom už XVIII. rocník verej-
ných streleckých pretekov o Putovný pohár
oslobodenia.

Skúsený organizacný výbor pod vede-
ním predsedu združenia Ing. Jozefa Sedlac-
ka, pol'ovného hospodára Ing. Františka Mi-
chalku, nestora združenia a správcu strelni-
ce Emana Michalku, streleckého referenta
Daniela Placku a rozhodcov Miroslava Plac-
ku, Mateja Sigeta a dalších, organizuje kaž-
dorocne niekolko pretekov. V minulom roku
toboli:

III. rocník memoriáluMiroslavaSigeta -

Dve Pol'ovnícke spolocnosti Bratislava
- Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves

a Polovnícke združenie Devínska Ko-
byla pri Mestskej organizácii Slovenské-
ho pol'ovníckeho zväzu v Bratislave uspo-
riadali 23. 9. 2006 v Záhorskej Bystrici na
strelnici "Plácek" pri chate Pol'ovník spo-
locné stretnutie, spojené so strel'bou ma-
lokalibrovkou na terc líšky a na redukova-
né terce srnca a diviaka na 50 m - redu-
kovaný trojboj a na batérii s piatimi stre-
leckými stanovištami s automatickou vr-
hackou. Domáci PS Bratislava - Záhor-
ská Bystrica zastupoval Rudolf Hurbanic
- polovný hospodár PS. Naše Polovnícke
združenie Devínska Kobyla.sa zúcastnilo
na cele s predsedom Ing. Jánom Martino-
vicom. Pol'ovnícka spolocnost Devínska
Nová Ves sa zúcastnila na cele s jej pred-
sedom Danielom Pistovcákom.

Celkom striel'alo 43 strelcov podl'a pra-
vidiel streleckého poriadku Slovenské-
ho polovníckeho zväzu po 5 výstrelov na
každý terc v redukovanom trojboji a po
dve 10-tercové položky na batérií. Orga-
nizacný výbor pracoval pod spolocným
vedením menovaných predsedov a po-
I'ovného hospodára. Tajomníkom bol Ing.
Ivan Mišík, hlavným rozhodcom Milan
Vinkier, rozhodcami Martin Cech a Tomáš,

Strelba na batérií. Vystrelil Miroslav Placko
(vl'avo), na strelbu sa pripravuje Matej
Siget (vpravo).
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Krivjanský, správcom Milan Brštiak, po-
kladníkom Ján Hason a lekársku službu
zabezpecovala MUDr. Alžbeta Olexová.
Pretek zacalo 9.00 hod.'strel'bouz malo-
kalibrovky na papierové terce'a pokraco-
val strel'bouna batérií. Pri vyhodnocovaní
papierových tercov sa každý zásah terca
v redukovanom trojboji so zretel'omna 5
výstrelov násobil dvomi, aby sa dosiahol
celkový možný výsledok 100 bodov. Pre-
tek ukoncili o 16.00h slávnostným vyhlá-
sením výsledkov
a odovzdaním hod-
notných vecných
cien prvým ôsmim
pretekárom. Spolu
s rodinnými prísluš-
níkmi sa na vyda-
renej spolocensko-
streleckej akcii zú-
castnilo takmer 80
osôb.

Zvítazil Milan
Vinkier z PZ Devín-
ska Kobyla, druhý
bol Ferdinand Vy-
hnálek z PS Devín-
ska Nová Ves a tre-
tie miestosi vystrie-
I'alRudolf Hurbanic. Na batériístriel'aMilanJablonickýz PZDevínskaKobyla.
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o Putovný pohár oslobodenia "Trap 100"
(22. 7. 2006) za úcasti 18 strelcov zo Sloven-
ska. Zvítazil Stanislav Valovic s výsledkom
94/100, druhý Ivan Chobot 91/100 a tretí sa
umiestnil Vladimír Boor 85/100.

V. rocník memoriálu Jaroslava Plac-
ku - Cena Bezovca "OS-80" (9. 8. 2006),
na ktorom sa zúcastnilo 15 strelcov zo Slo-
venska a traja z Ciech. Po rozstrele zvíta-
zil Lubor Chylík z CR s výsledkom 77/80/97,
druhé miesto si vystrielal Zdenek Horálek
z CR 77/80/96 a tretie Miloš Bllik z Trnavy
77/80/95.

l. rocník VSP na oblúkovom strelišti (OS)
pri umelom osvetlení sa uskutocnil zo 14. na
15. 10. 2006 za úcasti 24 strelcov zo Sloven-
ska. Striel'ali sa tri 20-tercové položky a dve
najlepšie sa zapocítavali do výsledku. Zvíta-
zil domáci strelec Peter Michalka s výsled-
kom 48/50, druhým bol tiež domáci strelec
Daniel Placko s výsledkom 47/50 a tretím
Andrej Štefecek z Nitry s výsledkom 46/50
tercov.

Olympijská batéria s 15-timi vrhackami
Laportte z Francúzska.

Jagd skeet 100, (20. mája 2006) na ktorom
sa zúcastnilo 36 strelcov. Z toho boli 7 strel-

ci z Ceskej republiky. Vo finálovom rozstrele
s cistou položkou 25 tercov zvítazil Igor Solni-
ca z Trnavy s výsled-

kom 93/100/118l, dru-
. hý bol Andrej Stefe-

cek z Nitry 91/100/113
a tretiu pozíciu si vy-
bojoval Peter Krchna-
vý z Vel'kéhoKrtíša
89/100/113.

Hodové strelecké
preteky "Trap 50" (2.
júla 2006), za úcas-
ti 16 strelcov, ktorým
sa hodnotilo najlep-
šie nastriel'aných pät
položiek po 10 ter-
cov. Piati strelci strie-

I'ali dokonca po 10
položiek. ÚcastníciVSPo Putovnýpohár oslobodenia"Trap100"pred

XVIII. rocník VSP budovou strelnice po ukoncení pretekov


