
 

               
P  R  O  P  O Z  Í  C  I E 

 

Action Air Úľany nad Žitavou IPSC 

2020 
„  prezentačná súťaž  v streľbe zo vzduchových zbraní“ 

 
Všeobecné ustanovenia: 

Usporiadateľ:                     Športovo strelecký klub  HT Úľany nad Žitavou  
                                    Športový klub Corgoň Nitra   
                      Základná škola s materskou školou Úľany nad Žitavou 
                                    Obec Úľany nad Žitavou 
 
Miesto konania:                – telocvičňa Základnej školy s materskou školou ,            
                                             Hlavná 199, Úľany nad Žitavou 

Dátum:                               24.- 25.10. 2020  -  sobota, nedeľa 
 

Registrácia :           
             http://sors.sads.sk/index.php?option=com_sors&view=match&id=181&lang=sk 
 
Technické ustanovenia: 

Čestná riaditeľka preteku:  Mgr. Oksana Ostrožlíková 
Riaditeľ preteku:                Andrej Himpán  
Hlavný rozhodca:               Juraj Kišš  

Disciplína:                          IPSC Air pištoľ,puška 
Súťaží sa podľa pravidiel IPSC Air Action 

Kategória:                          mladší žiaci a žiačky do 12 rokov 
                                          starší žiaci a žiačky do 16 rokov 
                                          juniori a juniorky       do 21 rokov 
                                          muži a ženy    ....... 
počet rán  :                        40 
divízia :                            Action Air puška, pištoľ  
Level  :                                 1 
zbrane a strelivo :             vlastné  
Ocenenia:                          Jednotlivci – vecné ceny  
Strelnica:                            4 Stage  
max. počet strelcov:           40      
 
 
 
                                 

http://sors.sads.sk/index.php?option=com_sors&view=match&id=181&lang=sk


Časový rozpis:                    od   08:00 hod. - registrácia 

                                           09:30 hod  - zahájenie                                                
                                           

Štartovné:                          5 €  za disciplínu 
 

Občerstvenie:                   formou bufetu  
  
Informácie                  :  Andrej Himpán  0905 242 511, himpanandrej@gmail.com 
 

Ochrana zraku povinná   !!!!! 
Vstup do telocvične v športovej obuvi!!! 

 
Účastníci podujatia - pretekári, pretekárky, tréneri a pedagogický dozor ako dotknuté osoby v 

zmysle platného nariadenia a predpisov (GDPR) udeľujú svoj súhlas so spracovaním svojich 

osobných údajov (meno, priezvisko, klub, škola, rok narodenia) za účelom zabezpečenia 

hladkého priebehu súťaže, vyhodnotenia a súvisiacich dokladov po ukončení tejto súťaže na 

nevyhnutne potrebný čas. Organizátori podujatia si vyhradzujú práva na použitie 

vyhotovených zvukových a obrazových záznamov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne 

odvolať zaslaním žiadosti na adresu organizátora súťaže.  

 

Riaditeľ preteku 

Andrej Himpán – predseda 

Športovo strelecký klubu HT  

Párovce 10 

941 03 Úľany nad Žitavou 

 

Usporiadatelia: 

Športovo strelecký klub  HT Úľany nad Žitavou  
(člen Slovenského streleckého zväzu)   : 
 materiálno –technické a personálne zabezpečenie 
Športový klub Corgoň Nitra  
( člen Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby) : 
 materiálno –technické a personálne zabezpečenie 
Základná škola s materskou školou Úľany nad Žitavou :  
technické zabezpečenie 
Obec Úľany nad Žitavou : 
 finančné zabezpečenie 
Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby: 
zabezpečenie rozhodcov IPSC 
 

 

 

 

  Andrej Himpán              Juraj Kišš             Mgr. Oksana Ostrožlíková     Ing. Rudolf Frýželka 

predseda ŠSK HT     predseda ŠK Corgoň          riaditeľka ZŠ a MŠ                starosta obce 

 Úľany nad Žitavou             Nitra                         Úľany nad Žitavou            Úľany nad Žitavou      

 

 

 


