
PROPOZÍCIE PRE  

 
6. Kvalifikačný pretek v streleckom  trojboji  KVvZ 

9. júla 2017 pre kvalifikáciu pre 

 

 XVII. 
 Majstrovstvá SR v streleckom trojboji o Pohár náčelníka GŠ OS SR 

 
6. KP v streleckom trojboji,                                                                                  

ktorý sa uskutoční 9. júla 2017 na strelnici – Hájiček Vištuk. 

 

 
Organizátor súťaže: SZVvZ  

 

Usporiadateľ súťaže: Správca strelnice Hájiček, KVvZ 100, KVvZ 063 

 

Termín konania: 9. júla 2017 

 

Sponzori:  Ľubomír Šavlík 

 

   Miesto konania:    strelnica – Hájiček Vištuk 

                                           GPS:48°18´47.20“N; 17°24´02.96“ E 

 

   Organizačný výbor:    Predseda – Jozef Párajka 

 

   Pomocný personál:    PC Milan Daňo ml. 

 

   Rozhodcovský zbor:  Ing. S. Haramia, M. Daňo st., Ing. M. Daňo ml. Vladislav Bláha 

     

      

   Súťaž podľa:    Vykonávacej smernice KP v streleckom trojboji SZVvZ na rok 2017 

                                       Smernice č.5/SZVvZ – 01/10/11/12/15/16, Pravidlá streleckého 

trojboja 

                                       Smernice č.3/SZVvZ – 95/97/01/12/15/16, Všeobecné pravidlá 

športovo streleckých súťaží KVvZ 

 

   Kategória:    Súťaž jednotlivcov členov i nečlenov  SZVvZ 

 

   Súťažné disciplíny:    Streľba z veľko kalibrovej pištole, kaliber 7,62 – 11,43mm 

    Streľba z veľko kalibrového revolveru, kaliber 7,62-11,43 mm 

    Tri súťažné terče, 135-P  (zelená nekryte ležiaca postava s kruhmi) 

           50/20  (medzinárodný pištoľový terč) 

           D-1 (papagáj) 

  V 13 ranových položkách 

 

   Podmienka  účasti:    Do kvalifikácie na MS bude zaradený každý účastník súťaže s platným 

členským preukazom SZVvZ a uhradeným členským príspevkom. 
 



    Prihlášky s menami, rokom narodenia a príslušnosťou klubu zaslať 

písomne na mailovú adresu  info@strelnica-hajicek.sk  , alebo na mobil 

0917 122 287 Miloslav Stojkovič,  do 6.júla 2017, 24.00hod 
 

   Zbrane a strelivo:    Vlastné, prípadne požičané. 

    Strelivo typu MAGNUM je ZAKÁZANÉ!!! 

 

   Štartovné:  7€ na jeden štart, neprihlásený 10 € 

 

   Info o príchode:      Pri prezentácii podľa časového harmonogramu bude vykonaná     

prebierka zbraní spolu s vážením odporu spúšte. 

 

Vyhlásenie výsledkov: Do 30 min. po skončení poslednej zmeny 

 

Zvláštne ustanovenie: Akákoľvek manipulácia so zbraňami mimo palebnej čiary a povolenia 

hlavného rozhodcu v priestoroch strelnice je zakázaná 

 Zbrane prenášame len v obaloch, puzdrách, bez zásobníkov v zbrani a 

zásobníky bez nábojov 

 Ochrana zraku a sluchu povinná! 
 Pred a počas pretekov je zakázané požívať   alkoholické  nápoje a iné 

omamné látky 

 

Vybavenie strelnice: Stolík, stolička  

 

Protesty: V zmysle platných predpisov SZVvZ s vkladom 20 € do rúk hlavného 

rozhodcu 

 

  Poistenie: Každý účastník pretekov sa zúčastňuje preteku na vlastné   

nebezpečenstvo. Odporúčame vlastné poistenie. 

 

  Program: Nedeľa 9.júla 2017 

 Prezentácia a preberanie zbraní    8:00 - 8:45 

 Zahájenie – nástup         9:50 

                        Plnenie disciplín         9:00 1. zmena 18 pretekárov, ďalšia  

                                                                                          cca 9:45 ďalších 18 pretekárov atď. 

 

Bufet:   Zabezpečený v priestoroch strelnice 

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícii, ak si to vyžadujú  

okolnosti. 

 

 

      Miloslav Stojkovič                                      Jozef  Párajka 

            Riaditeľ pretekov                                                             Predseda OV 

                v.r.                                                                                   v.r. 
 

 

 

Tieto propozície schválilo  prezídium SZVvZ dňa 8.6.2017 na Hradskej č.79, Bratislava. 
 

 
 


