
Štatút súťaže 
strelecká liga o pohár SPK  

v Compak sportingu pre rok 2022 
/ kompak parkúre /  

 
1. V roku 2022  obnovujeme Slovenskú ligu v  brokovej disciplíne Compak sporting, pod 

záštitou Slovenskej poľovníckej komory.  Je to otvorená súťaž pre všetkých 

záujemcov o brokovú streľbu. 

2. Súťaží sa podľa pravidiel FITASC pre Compak sporting. 

3. Súťaží  sa v 6 kolách na  strelniciach, Hubert Trnovec n./V., Apač Skalica, Záskalie 

Čadca, Strelnica Iža a M SPK  na strelnici Hubert. V každom kole okrem M SPK sa 

strieľa na 150 terčov. Do celkového hodnotenia sa započítavajú najlepšie výsledky zo 

4 kôl.  

4. Pre rok 2022 budú súťažiaci v jednotlivých kolách rozdelení do týchto kategórií: 

KATEGÓRIA Výkonnosť v sezóne 2019 

MUŽI "A" 71,00 % a viac 

MUŽI "B" 70,99 % a menej 

                   SENIORI 

 
                  VETERÁNI 

  
MAJSTRI 

 
                   JUNIORI 
 
                   ŽENY 
                   
                  

             

Kategória sa vyhodnocuje ak sa zúčastnia minimálne 3 strelci. Ak v príslušnej    

kategórii neštartuje minimálne stanovený počet súťažiacich, môže byť súťažiaci 

zatriedený do kategórie o triedu  vyššie avšak podľa výkonnosti z predchádzajúceho 

obdobia. 

 

5. Štartovné na každé kolo – 150  terčov  - 65,0 € 

                    Juniori                                - 40,0 € 

  

Súťažiaci sú povinní sa na jednotlivé kolá vopred registrovať na  stránkach 

usporiadateľov. Súťažiaci, vopred neprihlásený, zaplatí štartovné navýšené o 5,0 €.     

 

6. V každom kole sa vyhodnocujú minimálne : 

 traja najlepší muži v skupine „ A“  a traja muži v skupine „B“;  

 najlepší junior 

 najlepšia žena 

 najlepší senior ( po dovŕšení 55 roku v r. 2021 ) 

 najlepší veterán ( po dovŕšení 65 roku v r. 2021 ) 

 najlepší majster ( po dovŕšení 72 rokov veku v r. 2021) 

 a hostia – nečlenovia SPK. 

Najlepší budú odmenení pohárom alebo medailou a vecnými cenami.  



 

7. Na záverečnom kole ligy sa vyhodnotí celkový víťaz v kategórii „Mladí“ = muži ( A+B 

) + ženy + juniori - vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4 ,  ktorý  obdrží 

putovný pohár a spolu s ďalšími umiestnenými na druhom a treťom mieste aj vecné 

ceny. 

 

8. Na záverečnom kole ligy sa vyhodnotí celkový víťaz v kategórii „Skúsení“ = seniori + 

veteráni + majstri - vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4 - obdrží putovný 

pohár a spolu s ďalšími umiestnenými na druhom a treťom mieste aj vecné ceny. 

 

9. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny propozícií v jednotlivých kolách  

 

 

 

Zaradenie súťažiacich do vekových kategórii pre rok 2022 podľa dátumu narodenia: 

 

 

JUNIOR = nar. medzi  1.jan.2002  a 31.dec.2009 

ŽENY = nar. medzi 1.jan. 1967  a 31.dec. 2001, prípadne aj pred 1.jan. 1967 

MUŽI  = nar. medzi 1.jan. 1967  a 31.dec. 2001 

SENIOR = nar. medzi 1.jan. 1957 a  31.dec. 1966 

VETERÁN = nar. medzi  1.jan. 1950 a   31.dec. 1956 

MAJSTER = nar. pred  1.jan. 1950 

 

 

 

Termíny konania súťaže, Compak sporting, "Pohár SPK" 

     Termín Forma miesto konania 

 26.03.2022 sob Liga CS 150 OPK Komárno,  Iža 
 09.04.2022 sob Liga CS 150 OPK Šaľa, SA Hubert 
 14.05.2022 sob Liga CS 150 OPK Čadca, Záskalie 
 04.06.2022 sob Liga CS 150 OPK Skalica, Apač 
 25.06.2022 sob Liga CS 150 OPK Šaľa, SA Hubert 
 16.07.2022 sob Liga CS 150 OPK Skalica, Apač 
 17.09.2022 sob CS 100 M SPK OPK Šaľa, SA Hubert 
  


