
Všeobecne záväzné pravidlá na strelnici Jamina

V zmysle platnej licencie vydanej Okresným riaditeľstvom policajného zboru Slovenskej 
republiky v Žiari nad Hronom sa na športovej strelnici Jamina uplatňujú nasledovne pravidlá.

Na strelnici je povolené strieľať z nasledovných zbraní:
❖

Vzduchové a Malokalibrové zbrane

❖
Krátke guľové zbrane zodpovedajúce pravidlám športovej streľby

Na strelnici je zakázané strieľať z nasledovných zbraní:
❖

Poľovnícke zbrane guľové a brokové

❖
Športové guľovnice, predovky, opakovacie a samo nabíjacie guľovnice

Po príchode na strelnicu je potrebne v prvom rade dať dva krát zvukový signál sirénou, aby 
nezúčastnené osoby mohli opustiť strelnicu a jej okolie. Vyvesiť na stožiar červenú zástavu. 
Pripraviť strelnicu pre bezpečný tréning. Presvedčiť sa že v smere streľby a jeho okolí sa 
nenachádzajú žiadne osoby a zvieratá, až potom začať tréning. V priebehu tréningu 
kontrolovať aby do smeru streľby a jeho okolia nevstúpili žiadne osoby a zvieratá. Taktiež je 
potrebné zapísať sa do knihy návštev strelnice a rešpektovať usmernenie vydané výborom 
MO SZTŠ Rudno nad Hronom. Po celkovom ukončení tréningu dať jeden krát zvukový 
signál sirénou a zvesiť červenú zástavu. V prípade porušenia tohto rozhodnutia bude každému
členovi ukončené členstvo a uložený zákaz vstupu do areálu strelnice.

Tréningové pravidlá na strelnici Jamina

Strelnicu na tréningové streľby môžu využívať iba členovia MO SZTŠ streleckého 
klubu Rudno nad Hronom a po dohode aj MO SZTŠ Žarnovica a Nová Baňa.

Tréningové streľby je potrebné nahlásiť jednému z nasledovných funkcionárov:

• Peter Žarnovičan, ml. - predseda MO SZTŠ Rudno nad Hronom, 0911569160

• Imrich Bartoš - správca strelnice, 0918095102

• Milan Slančík - tajomník MO SZTŠ Rudno nad Hronom, 0903830844

Časový harmonogram

Dopoludnia iba Malokalibrová puška a malokalibrová pištoľ v dňoch:
❖ Utorok: 9:00h - 13:00h

❖ Streda: 9:00h - 13:00h

❖ Piatok: 9:00h - 13:00h



Popoludní v dňoch:
❖

Utorok: 15:00h - 19:00h

• 15:00h – 17:00h - mierenka

• 17:00h – 19:00h - IPSC tréning
❖

Piatok: 15:00h - 19:00h

• 15:00h – 17:00h - IPSC tréning

• 17:00h – 19:00h - mierenka
❖

Sobota: 15:00h - 19:00h

❖
Nedeľa: 15:00h - 19:00h

Veľkokalibrová pištoľ:

Dopoludnia od pondelka do piatku je prísne zakázane strieľať veľkokalibrovú 

pištoľ! Dopoludnia v sobotu a nedeľu sa môže strieľať aj veľkokalibrová pištoľ.

❖
Sobota: 9:00h - 13:00h a 15:00h - 19:00h

❖
Nedeľa: 9:00 - 13:00h a 15:00 - 19:00h

Zákaz strelieb sa určuje na všetky dni v prípade cirkevných sviatkov, alebo
v deň pohrebu!

Rudno nad Hronom 24. 02. 2018
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