Obvodná poľovnícka komora so sídlom v Pov. Bystrici
Kontrolné streľby z guľových zbraní
Dňa 18 a 19. mája 2019 usporiada OPK Pov. Bystrica kontrolné
streľby z guľových zbraní. Povinnosť absolvovať kontrolné streľby majú poľovníci s posledným
rokom vykonania 2014 a starším. Streľby sú určené pre tých, ktorí vlastnia guľovú alebo kombinovanú zbraň s
guľovou hlavňou. Účastníci si so sebou prinesú vlastnú zbraň, strelivo, strelecký preukaz a tlmiče hluku.
Použitie malokalibrovky nie je prípustné. Účelom kontrolných strelieb je pravidelné overovanie presnosti zbraní
a streleckých schopností poľovníkov. V priebehu a po ukončení strelieb bude umožnené nastreľovanie zbraní
a členom bude poskytnutá odborná pomoc pri nastreľovaní zbraní. Limit pre úspešné splnenie kontrolných
strelieb je 40% bodov.
V prípade neúčasti z vážnych dôvodov je možné vykonať náhradné kontrolné streľby po dohode
s predsedom streleckej komisie OPK na náklady žiadateľa. V prípade, že niektorí členovia pozvaných PZ
v posledných piatich rokoch preukázateľne absolvovali kontrolné streľby, nie sú povinní zúčastniť sa
kontrolných strelieb. V prípade záujmu sa môžu zúčastniť aj poľovníci, ktorí majú platné kontrolné streľby, ale
majú potrebu overiť si presnosť svojej zbrane.
Miesto konania strelieb:
Riaditeľ strelieb:
Rozhodca:

Lekárska služba:

Strelnica Domaniža
Ing.Ján Kuric
Ľubomír Bottka
Ivan Barančík
Michal Mičiak
Radovan Kuklis
MUDr. Pavel Mičiak

Propozície strelieb:
Strelecký poplatok: 10 €
Terč: Diviak, 5 rán, mieridlá ľubovoľné, vzdialenosť 100 m, poloha ľubovoľná okrem
ľahu

Sobota 19.5.2019
8.00 – Stráň Domaniža
8.30 – Srnák Malé Lednice
9.00 – Sádecké vrchy Sádočné
9.30 – Snožek Pov. Bystrica
10.00 – Skalka Prosné
10.30 – Roháč Lieskov Podskalie
11.00 – Strážovské Pohorie
11.30 - Servis a nastreľovanie pušiek

Nedeľa 20.5.2019
8.00 – Výr Prečín
8.30 – Kýčera Lysá pod Makytou
9.00 – Hradište Beluša
9.30 – Kaňa Plevník
10.00 – Tiesňava Považská Teplá
10.30 – Okrúhle Záskalie
11.00 – Servis a nastreľovanie pušiek

Ing.Ján Kuric
Predseda streleckej komisie OPK

