
Vykonávacia smernica 
kvalifikačných pretekov v streleckom trojboji SZVvZ na rok 2009 
________________________________________________________ 

 
 

1/  Kvalifikačné preteky /KP/ 
 
 KP v streleckom trojboji organizuje a riadi Slovenský zväz vojakov v zálohe. Hlavnou 
úlohou týchto pretekov je zapojiť do pravidelnej športovej činnosti čo najväčší počet členov  
SZVvZ a na základe výsledkov nominovať výkonnostne najlepších na Majstrovstvá SR, ako 
i na reprezentáciu zväzu a SR. Ich riadením, vedením výsledkov je poverená ŠTK zriadená pri 
ÚR SZVvZ. 
 Všetky KP sú organizované ako samostatné preteky, voľne prístupné všetkým členom 
zväzu v počte kapacitných možností strelníc. 
 Usporiadateľ je povinný dodržať platné Smernice SZVvZ a túto Vykonávaciu smernicu.  
     Termíny, miesta konania jednotlivých kvalifikačných pretekov a kontaktné adresy sú 
uvedené v prílohe. 
 
2/ Podmienky účasti na KP 
  a/   KP sa môžu zúčastniť členovia SZVvZ, ktorí majú platný členský preukaz SZVvZ.    
   Týmto preukazom je účastník povinný sa preukázať usporiadateľovi pri prezentácii. 

b/   Zaslanie písomnej prihlášky usporiadateľovi v termíne min. 14 dní pred konaním  
      preteku, v ktorej uvedie počet pretekárov a prípadné požiadavky na   
    ubytovanie a stravovanie ak ich poriadateľ zabezpečuje. 
c/   Počet účastníkov na KP z jedného klubu nie je obmedzený.  
 

3/ Technické ustanovenia KP 
 
 a/ Pre organizovanie KP a M SR platia smernice SZVvZ: 

- Všeobecné pravidlá športovo-streleckých súťaží KVvZ 
/Smernica č. 3/ 

- Pravidlá streleckého trojboja KVvZ  
      /Smernica/ 
- Smernica pre činnosť rozhodcov v súťažiach KVvZ 

/Smernica č. 1/ 
- Vykonávacia smernica KP na rok 2009 

  
 b/ Tieto smernice a ostatné platné dokumenty, v znení noviel a doplnkov, obsahujú   
            technické podmienky a pravidlá, ktoré musia byť dodržané na všetkých konaných KP  
            a M SR. 
 
 c/ Pretekár strieľa jednu disciplínu /Pi, Rev./v jednej zmene. 
            Pretekár strieľa druhú disciplínu /Pi, Rev./ až po odstrieľaní prvej disciplíny. 
 
4/ Povinnosti riadiaceho orgánu 
 
  SZVvZ zabezpečí doručenie „Vykonávacej smernice“ s prílohou obvyklým spôsobom 

klubom, usporiadateľom, nominovaným rozhodcom a krajským organizáciám SZVvZ.  
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5/ Povinnosti usporiadateľov KP a M SR 
 
 a/ Zabezpečiť preteky materiálne, technicky a organizačne podľa platných pravidiel. 
 b/ Pozvať delegovaných rozhodcov, technického delegáta a zabezpečiť primeraný počet 

ostatných rozhodcov a technický personál. 
 c/ Spracovať propozície a tieto rozposlať prihláseným /nominovaným/  jednotlivcom 10 

dní pred konaním preteku. 
 d/ Spracovanú výsledkovú listinu poslať do 7 dní po ukončení preteku: 
  - predsedovi ŠTK /Jozef Knápek/ - kontakt: E-mail   knapek.j@gmail.com
            - sekretárovi KP / Ing. Karol Hruška/ / kontakt: E-mail  KHruska@sk.uss.com  
  - zabezpečiť zverejnenie výsledkovej listiny na webovejstránke zväzu 
 e/  Zabezpečiť pred konaním preteku preberanie zbraní, čas preberania zbraní uviesť  
  v propozíciách. 
 d/ Spracovanú výsledkovú listinu poslať do 7 dní po ukončení preteku: sekretariát 

SZVvZ / Hradská 79, 82107, Bratislava / kontakt: E-mail szvvz@zoznam.sk  
 
6/ Povinnosti klubov 
 
 a/ Dodržať podmienky účasti uvedených v bode 2. 
 b/  Pri prezentácii na KP predloží klubom určený vedúci menný zoznam pretekárov. 
 
7/ Podmienky nominácie na M SR 2009 
 
 a/  Na M SR bude na základe súčtu troch najlepších výsledkov v KP nominovaných:  

- 18 najlepších strelcov z revolveru 
- 36 strelcov z pištole 

      b/ Pri zhodnom výsledku na postupovom mieste postupuje pretekár s najvyšším     
            dosiahnutým výsledkom. 
 c/ M SR sa môžu zúčastniť nenominovaní jednotlivci po zaplatení štartovného vo výške 

150,- €  na sekretariát SZVvZ v  termíne do 7. 9. 2009.  
  
 
9/ Ekonomické zabezpečenie KP a M SR 
 
 a/ Výška štartovného na KP za jednu disciplínu:   
  - pre včas prihlásených pretekárov je 5,- €  
            - pre neprihlásených pretekárov, ktorým sa umožní štart  môže usporiadateľ zvýšiť   
              štartovné o 100 %. 
 b/ Nominovaným rozhodcom a činovníkom KP usporiadateľ preplatí náležitosti podľa 

platných smerníc. 
 c/ Ostatní sa zúčastňujú pretekov na vlastné, resp. klubové náklady. 
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10/ Záverečné ustanovenia 
 
 a/ Vykonávaciu smernicu KP na M SR v streleckom trojboji pre rok 2009 vypracovala 

ŠTK pri ÚR SZVvZ. 
  
 b/ Vykonávacia smernica pre rok 2009 bola schválená na zasadnutí ÚR SZVvZ 

v Bratislave dňa 10.1.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Knápek        Miroslav Jánoš 
predseda ŠTK                                                                                  prezident SZVvZ 


