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ŠPORTOVÁ STREĽBA

S T R E L C I

A sociácia presnej streľby Slovenska (APSS - 
 Association of Precise Shooting Slovakia - 

www.apss.sk) uspo riadala 24. 7. na vojenskej 
strelnici v De vi čanoch 3. kolo Športovej ligy, 
ktorá sa strieľa v kategórií Štandard a Open.

V kategórií Štandard sa strieľalo na vzdialenosť 100, 200 
a 300 metrov ľubovoľnou opakovacou puškou do kalibru 7,62 
mm, s odporom spúšte minimálne 10 N a remeňom s maxi-
málnou šírkou 40 mm, bez predných a zadných podporných 
nožičiek. Povolená bola podložka pod predpažbie zbrane, s kto-
rým však nesmela byť pevne spojená. Na pažbe bolo dovolené 
predĺženie nenastaviteľnou pätkou maximálne o 3 cm. Puškový 

ďaľekohľad bez libely mal ma-
ximálne zväčšenie 4 x a hrúbka 
podložky pod strelcom bola 15 
mm. Iné úpravy, napríklad na-
staviteľná lícnica, neprichádzali 
do úvahy. 
V kategórií Open sa strieľalo na 
vzdialenosť 100, 200, 300 a 400 
metrov ľubovoľnou opakovacou 
puškou do kalibru 8,6 mm bez 
technických, statických a optic-

kých obmedzení. Bolo povolené vlastné strelivo, ktoré si strelci 
väčšinou prebíjali sami. Ako uviedol riaditeľ podujatia Ing. 
Dezider Kmotorka, ide o civilné verzie súťaží v disciplínach 
vojenský a policajný odstreľovač. Technickej a finančnej nároč-
nosti kategórií zodpovedá aj menší počet jednotlivcov, ktorí sa 
presnej streľbe venujú.

Text a foto: Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk

Športová streľba - Open 1. Kondrlík Miroslav 527, 2. Slávik Roman 373, 
3. Kochan Peter 350
Športová streľba - Štandart 1.  Haramia Stanislav 505, 2. Foltýn Marian 
464, 3. Hutár Stanislav 399

Ligové kolo presnej 
streľby v Devičanoch

V sobotu 2. 10. 2010 sa uskutočnili verejné strelecké 
preteky vo westernovej akčnej streľbe na strelnici vo 
Veľkých Dravciach. Zišla sa tu westernová špička zo Slo-
venska aj z Maďarska. Súťažiacich privítali starosta obce 
Veľké Dravce a  usporiadatelia Barnabáš Bolcsó, Bra-
nislav Gábor, Róbert Kováčik a Ján Petík otvorili pretek.
Začiatok patrí perkusným zbraniam. Začalo sa perkus-
nou puškou na terč bizóna, pokračovalo sa perkusným 
revolverom na 5 sklopných terčov. Potom boli pripravené 
4 stage akčných disciplín pre brokovnicu, revolver a opa-
kovačku. V každom stage v inom poradí. Tu sa ukázalo 
majstrovstvo strelcov. No a nakoniec sa uskutočnil vy-
raďovací súboj pre revolver a pre opakovačku, posledné 
sklápacie terče sa križovali v spadnutej polohe a ten, ktorého 
terč bol naspodku, vyhral. Krásne slnečné jesenné počasie 
prispelo k vydarenému športovostreleckému podujatiu.

Výsledky:
Perkusná puška: 1.Henrich Ťažký B.Bystrica. 2. Vladislav 
Bláha Bratislava, 3.Ľubomír Ďurčík 

Perkusný revolver: Milan Blažo Bratislava.

Traditional: 1. Ľuboš Radakovič Banka, 2.Csuka László Bu-
dapešť HU, 3.Radoslav Bajús Závadka nad Hronom.

49-er: 1.Milan Daák Nové Mesto nad Váhom, 2. Vladislav Blá-
ha Bratislava, 3. Mikó Ferenc Székesfehervár HU.

Malý Traditional: 1. Branislav Gábor Veľký Krtíš, 2. Ján Petík 
Lučenec, 3. Dušan Kováč Banská Bystrica.

Súboj revolver: Ľuboš Radakovič.

Súboj opakovačka: Radoslav Bajus Závadka nad Hronom.

Putovný pohár streleckého oddielu Veľké Dravce pre najlep-
šieho strelca si tentoraz odniesol Ľuboš Radakovič z Banky pri 
Piešťanoch.

Brancaleone

WESTERN ACTION SHOOTING V DRAVCIACH




