
TEAM LONG RANGE SHOOTING SLOVAKIA 
 

 
 

 
 
                                            

 

PROPOZÍCIE 
 

TRÉNING 
 
 
 
 

 
Miesto konania:   VTSÚ Senica - strelnica DPS 
 
Registrácia:   Cez web  www.tlrss.sk 

Odporúčame sa zaregistrovať  najneskôr 5 dní pred  
začiatkom  tréningu 

  
Dátum tréningu:     05.05.2018 
Organizácia tréningu: Prezentácia :           7:00 – 7:30 hod 
                                  Brífing :                    7:30 – 8:00 hod 
                                   Začiatok tréningu :  o 8:00 hod 
                                  Koniec tréningu   :   o 15:00 hod 
 
 
 

http://www.tlrss.sk/


ÚVODNÉ INFORMÁCIE: 
 
Cena za tréning je 30 EUR/osoba 

 Účastník tréningu, ktorý odstúpi alebo bude pre porušenie predpisov vyradený 
z účasti na tréningu, nemá nárok na vrátenie registračného poplatku. 

 Cena poplatku nezahŕňa žiadne poistenie. Odporúčame sa poistiť podľa 
vlastného uváženia. 

 Každý účastník absolvuje tréning na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za 
škody ním spôsobené. 

 
Stravu si zabezpečuje každý účastník samostatne. 
V prípade záujmu je možné na DPS zabezpečiť guláš a občerstvenie. Túto 
požiadavku je potrebné uviesť pri registrácii.  
                    
 
PODMIENKY ÚČASTI:  

 Tréningu sa môže zúčastniť každý záujemca o streľbu na dlhé vzdialenosti, 
ktorý má vlastnú zbraň a strelivo v legálnej držbe a bude mu povolený vstup 
do vojenského priestoru. 

 Prosíme záujemcov o tréning, aby sa zaregistrovali na www.tlrss.sk 

 Požadované údaje pre vstup do vojenského priestoru: 
         

Meno a priezvisko:.................... 
Adresa trvalého pobytu:............ 
Štátna príslušnosť:.................... 
Číslo OP:.................................. 
Značka, typ a  EČV vozidla:..... 
 

 
V PRÍPADE NEZAREGISTROVANIA ÚČASTNÍKA V STANOVENOM TERMÍNE 
MU NEBUDE  POVOLENÝ VSTUP NA STRELNICU VO VOJENSKOM 
PRIESTORE! 
 
 
ZBRAŃ :  
Ľubovoľná puška vrátane kalibru 0,50 bez akéhokoľvek statického a optického 
obmedzenia. Kaliber 0,50 môže absolvovať tréning streľbou len do papierových 
terčov. 
 
STRELIVO:   
Vlastné, tovarenské alebo prebíjané. 
SVIETIACE, PRIEBOJNÉ, ZÁPALNÉ A VÝBUŠNÉ STRELIVO  JE ZAKÁZANÉ! 
  
PROGRAM  STREĽBY:   
Streľba na  papierové a kovové terče na vzdialenosti od 100m -700m. 
 
 
 
 
 

http://www.tlrss.sk/


ORGANIZÁCIA STREĽBY: 
 

 Príprava a priebeh streľby podliehajú povelom riadiaceho streľby. 

 Na palebnej čiare sa zdržiavajú len strelci z danej smeny a riadiaci streľby. 

 Zbraň je povolené nabíjať len na  palebnej čiare  na pokyn riadiaceho streľby. 

 Po ukončení streľby je strelec povinný otvoriť záver zbrane pre kontrolu 
prítomnosti náboja v komore. 

 Prenášanie zbrane v areáli strelnice: Zbraň musí byť vo vybitom stave (bez 
streliva) v zatvorenom obale - kufor, drag bag. 

 Zlyhanie zbrane alebo streliva je závadou, ktorej odstránenie je v kompetencii 
strelca. 

 Strieľa sa za každého počasia. 

 Výzbroj a výstroj má účastník počas celého tréningu so sebou. 

 Prítomnosť osôb v mieste dopadu striel je povinný každý zúčastnený hlásiť 
riadiacemu streľby. 

 Každý zúčastnený plne zodpovedá za svoju zbraň, strelivo a vybavenie. 

 Tréningu sa zúčastňuje každý na vlastné nebezpečenstvo, a nesie plnú 
zodpovednosť za ním spôsobené škody na zdraví a majetku. 

 V prípade neuposlúchnutia povelu riadiaceho streľby bude strelec vylúčený z 
tréningu. 

 Strieľať sa bude zo streleckých stanovíšť, ktoré sú buď zastrešené s pevným 
podkladom alebo nezastrešené s piesčitým podkladom. 
 

V areáli strelnice platí  prísny zákaz konzumácie alkoholu. Osoby pod vplyvom 
alkoholu budú okamžite vylúčené z účasti na tréningu. 
 
 
UPOZORNENIE: 
 
Podmienkou účasti na tréningu TLRSS je dôkladné oboznámenie sa s propozíciami 
tréningu, a bezpodmienečné rešpektovanie a dodržiavanie všetkých ustanovení. 
 
Žiadame strelcov, aby na strelnicu nenosili a v areáli strelnice nepožívali alkoholické 
nápoje, vrátane piva. Organizátor má právo vylúčenie strelca z tréningu, ak nebude 
toto upozornenie rešpektovať. 
 
Žiadame všetkých účastníkov tréningu, aby na strelnici dodržiavali bezpečnosť pri 
streľbe a manipulácii so zbranou. Akákoľvek manipulácia so zbraňou mimo palebnú 
čiaru  je  zakázaná a nebude tolerovaná! 
 
 



 

POZVÁNKA NA TRÉNING 

POTVRDENIE ÚČASTNÍKA 
 
 

Dňa  05. mája 2018 sa na strelnici VTSÚ Senica - strelnica DPS koná tréning  
streľby na dlhé vzdialenosti. 
 
V mene usporiadateľa potvrdzujem, že Pán/Pani 
 

Meno / Priezvisko............................................................................... 
 
Splnil/a všetky požadavky na registráciu a je účastníkom hore uvedeného tréningu 
streľby na dlhé vzdialenosti.  
Každý účastník má pre  potreby tréningu určený maximálny počet streliva 200ks na 
každú z použitých zbraní. 
Všetky informácie su zverejnené na web stránke www.tlrss.sk alebo priamo 
u organizátora, Ing. Jaroslava Jurčáka na tel. čísle +421 905 741 222. 
 
 
S priateľským pozdravom  
 
        
      
 
       Ing. Jaroslav Jurčák  

Organizátor  

 

 

http://www.tlrss.sk/

