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O R G A N I Z A Č N É     U S T A N O V E N I A 
Usporiadateľ : Klub KVvZ 008 FOX & Strelnica Vištuk Hájiček 
Miesto konania pretekov :    strelnica Vištuk Hájiček 
Dátum konania pretekov : 19. Októbra 2019 
Riaditeľ pretekov:  Mgr. Andrej Martinec 
Tajomník pretekov:                Miloslav Stojkovič  
Predseda organiz. výboru : I. Šimo 
Hlavný rozhodca :  Ing. Michal Kvanta 
PHK:  Ing. Milan Dano 
Rozhodcovia:  S. Knies, P. Slašťan, M. Andelek, I. Šimo, M. Dano 
Prezentácia a PC: Mgr. A. Martinec, Olinka Andeleková, 
Technické zabezpečenie : Ľ. Bartovič 
T E C H N I C K É     U S T A N O V E N I A 
Charakter súťaže : Jednotlivci kategória muži a ženy a trojčlenné družstvá 

bez rozdielu kategórií. Víťazné družstvo získava 
putovný Dukliansky palcát na jeden rok. Súťaž 
jednotlivcov je preteky k otvoreniu strelnice a súťaž 
družstiev k Duklianskemu palcátu.  

Disciplíny: Veľkokalibrová pištoľ (kaliber 7,62 - 11,43 mm) na 25 
m, 15 rán na terč č. D2 Český papagáj. Tri súťažné 
položky, každá po päť rán v čase 120 sekúnd bez 
nástrelných rán s možnosťou používania ďalekohľadu 
so statívom po každom výstrele. 

 Dlhá samonabíjacia zbraň (kaliber 5,45 až 7,62 mm so 
stredovým zápalom viď. : Príloha č.1) trojpolohovo 
(ležmo, stojmo, kľačmo) na 50 m na terč 50/20 
medzinárodný z kruhmi.  Tri súťažné položky v poradí 
ľah - stoj - kľak, každá položka 5 rán v čase dve 
minúty s možnosťou používania ďalekohľadu so 
statívom po každom výstrele. Nabíja sa pre každú 
položku samostatne len päť nábojov.   Hod 
granátom – gumovou atrapou cieľ a vzdialenosti podľa 
pravidiel streleckého viacboju – hodnotenie zóna A – 5 
bodov, zóna B – 3 body.  

Zbrane a strelivo : Vlastné alebo požičané od klubového kolegu 
Prihlášky : Zaslať najneskôr do 15. Októbra 2019 Stojkovič 

Miloslav 0917 122 287, info@strelnica-hajicek.sk 
Štartovné :  7,- €  za pretekára, bez predbežného prihlásenia -   
                                                 štartovné v deň preteku 10,- €   
Protesty :          Do 15 minút po zverejnení výsledkovej listiny 

hlavnému rozhodcovi. Vklad 10,- €, ktorý sa v prípade 
úspešného protestu vráti vkladateľovi 

Poistenie :           Všetci účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné  
                              nebezpečenstvo (odporúča sa mať vhodné poistenie) 



Občerstvenie :     Bufet s obmedzeným sortimentom 
 
 
Č A S O V Ý   P L Á N    S Ú Ť A Ž E 
Prezentácia   8:00 h – 08:45 hod 
Otvorenie pretekov   9:00 h od 
Začiatok pretekov    9:20 h od 
 
 
Ostatné :  Tieto preteky sú spojením dvoch významných pretekov, kde vyhodnotenie 
jednotlivcov je súčasťou pretekov k Otvoreniu strelnice Hájiček – pohár za I. až III. 
miesto v kategóriách muži a ženy venuje strelnica Hájiček. Družstvá budú 
vyhodnotené v rámci pretekov o Dukliansky palcát, poháre pre I. až. III. družstvo 
bez rozdielu kategórií venuje klub KVvZ 008 FOX. Víťazné družstvo získava putovný 
Dukliansky palcát na jeden rok.    
 
Príloha č. 1 Technické podmienky pre samonabíjaciu zbraň 
 
1. Typ zbrane: 
Dlhá samonabíjacia guľová zbraň používajúca strelivo plného alebo stredného 
balistického výkonu s kalibrom od 5,45 do 7,62 mm so stredovým zápalom odvodená 
od vzoru zavedeného v armáde po roku 1938. Napr. vz. 58, AK-47, AK-74, AR-15, 
SVT 38, SKS, Ruger Mini 14, vz. 52, vz. 52/57, FN FAL a pod. V pretekoch môže byť 
použitá tiež zbraň pôvodne určená pre civilné použitie, ak sa svojím charakterom, 
vlastnosťami a vonkajším vzhľadom výrazne neodlišuje od kategórie vojenskej 
zbrane (napr. Beretta RX4, Kel-tec RDB a pod.). 
 
2. Mieridlá: 
Pevné, otvorené alebo dioptrické služobného typu s ľubovoľnou vzdialenosťou 
cieľnika a mušky a ľubovoľnou výškou mieridiel nad úrovňou hlavne. Mieridlá 
obsahujúce sústavu optických členov sú zakázané. 
 
3. Príslušenstvo a doplnky: 
Povolené sú výlučne továrensky vyrobené, pripojiteľné pomocou rozhrania mil-std 
1913 alebo iného štandardizovaného druhu montáže. Počas streľby sa žiadna časť 
zbrane nesmie dotýkať podložky alebo iného zariadenia streliska.  
 
4. Úsťové zariadenia: 
Povolené sú úsťové zariadenia určené na zníženie spätného nárazu, zdvihu ústia 
hlavne a plameňa výstrelu, ktoré sú súčasťou zbrane. Nie sú povolené dodatočne 
namontované spomínané zariadenia a  nad únosnú mieru neobťažujú pretekára na 
vedľajšom streleckom stanovišti úsťovým treskom a úsťovým tlakom plynov 
vznikajúcich pri výstrele. 
 
 
 
           Mgr. Andrej Martinec                                             Ivan Šimo 
                     riaditeľ pretekov         predseda organizačného výboru 
 
 
  
 
                Miloslav Stojkovič 
                tajomník pretekov 


