
SLOVENSKÝ ZVÄZ VOJAKOV V ZÁLOHE  

KLUB VOJAKOV V ZÁLOHE BA – 017 VTSÚ Záhorie 

P R O P O Z Í C I E

STRELECKÉ PRETEKY  

ZÁHORÁCKA  - sedemstovka 

21. 3. - 22. 3. 2020



INFORMÁCIA SÚŤAŽIACIM 
TECHNICKÉ PODMIENKY SÚTAŽE Záhorácka 500-700 sú v prílohe. 

Stravu nahlásiť najneskôr do 18.3.2020 na stokinger@vtsu.sk 

Ubytovanie nahlásiť do 18.3.2020 u p.Ševčíková na petra.sefcikova@mil.sk ,

034 6970 259   

II. ročník VTSÚ Záhorie

Preteky sa konajú: 21.3.2020 disciplína stará puška opakovacia 

22.3.2020 samonabíjacia puška/Sa/ 

• Disciplína štandard: stará puška opakovacia zavedená do armády

max. v r. 60 (Mosin, atď.)

Pri starej puške 21.3.20120 bude aj kategória s originál

optikou /pri počte minimálne 10 strelcov/.
• Disciplína štandard: samonabíjacia puška, rok zavedenia do armády

max. v r. 1960.
1. Všeobecné ustanovenia

Organizátor:  Slovenský zväz  vojakov v zálohe 

Poverený:  KVvZ BA – 017 Záhorie  

Druh súťaže: Streľba na vzdialenosti 80, 300, 500, 700 m.  

Kategórie:  Súťaž jednotlivcov 

Disciplíny:  Stará  puška opakovacia, Samonabíjacia puška 

Miesto:  Strelnica DPS Záhorie   

Dátum:  21.3. – 22.3.2020   

Riaditeľ pretekov:  Rastislav Benža 

Hlavný rozhodca:  Ján  Surový 

Technický vedúci: Jozef Kollárik 

Bufet:    Veronika Štokingerová Kováčová 

2. Technické ustanovenie

2.1. Disciplína: Stará puška – opakovacia 21.3.2020 

2.1.1. Strieľa sa jednotlivými ranami v ľahu s oporou. Terč č. 4 nekryte 

ležiaca figúra  na vzdialenosť 80 m. 

2.1.2. Nástrel v čase 2 minút 3 náboje na 80 m po každom výstrele možnosť 

kontroly ďalekohľadom.  

2.1.3. Súťažná položka: 80 m na terč č.4 v čase 5 minút, 10 rán– max 100 

bodov. 
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2.1.4. Súťažná položka: 300 m na sklopný terč č. 7Z, 10 rán v čase 3 min - 1 

zásah = 5bodov. 

2.1.5. Súťažná položka: 500 m na sklopný terč č. 8, 10 rán v čase 3 min -1 

zásah = 10 bodov. 

2.1.6. Súťažná položka: 700 m na svetelný terč č. 8XL, 13 rán v čase 5 min 

počítať sa bude 10 najlepších zásahov - 1 zásah = 20 bodov 

2.2. Disciplína: Samonabíjacia puška 22.3.2020 

2.2.1. Strieľa sa jednotlivými ranami v ľahu s oporou. Nástrel na terč č.4 

nekryte ležiaca figúra  na vzdialenosť 80m. 

2.2.2. Nástrel v čase 2 minút 3 náboje na 80 m po každom výstrele možnosť 

kontroly ďalekohľadom. 

2.2.3. Súťažná položka: 80 m na terč č.4 v čase 3 minút, 10 rán – max 100 

bodov. 

2.2.4. Súťažná položka: 300 m na sklopný terč č. 7Z, 10 rán v čase 3 min -1 

zásah = 5bodov. 

2.2.5. Súťažná položka: 500 m na sklopný terč č. 8, 10rán v čase 3 min -1 

zásah = 10 bodov. 

2.2.6. Súťažná položka: 700 m na svetelný terč č. 8XL, 13 rán v čase 5 min 

počítať sa bude 10 najlepších zásahov - 1 zásah = 20 bodov. 

INFORMACIA SÚŤAŽIACIM:  Súťažiaci si prinesú podložku pod 

zbraň, organizátor zabezpečí iba drevenú debnu. 

UPOZORNENIE: Na strelnici sa pohybujú súťažiaci so zbraňami v ochrannom 

obale a bez zásobníka! 

Je povolený aj koordinátor pri streľbe !!!

Protesty:  

Štartovné:  
Poistenie:  
Poznámka:  
Občerstvenie: 

Ubytovanie:  
Organizátor: 

Do 15 minút po zverejnení výsledkov s vkladom  20,- €.  
15,- € za pretekára.  
Všetci súťažiaci sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko.  
Chrániče sluchu povinné + pri puške okuliare.  
Bufet zabezpečený (záväzne nahlásiť obedy) na stokinger@vtsu.sk 
Záväzné prihlášky na petra.sefcikova@mil.sk, 034 6970 259 Martin 

Zajíček, tel.: 0907-111439, e-mail: zajicek@vtsu.sk 

3. Program – časový rozvrh

 Prezentácia: 06:15 

 Otvorenie: 07:30 

1. smena: 08:00 

 Preberanie zbraní: Pri  prezentácii. 

 Vyhodnotenie podľa prílohy ,, TECHNICKÉ PODMIENKY,, sútaže. 

 Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií, ak si to vyžiada aktuálna 

situácia. 

predseda klubu BA017    V Záhorí 19.2.2020         

Zajíček Martin 
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Situovanie strelnice: N = 48,635786°, E = 17,32000° 



Záhorácka 500-700. 
Technické podmienky súťaže. 

Opakovacia puška. 
OP-označená ako armádny vzor do roku 1960 a ich klonovane repliky.

Kategórie štandard.  

-streľba cez otvorené mieridlá alebo podhľad pod optikou

-optika zaslepená

-pažba originálna alebo replika /dobová/

-povolená podložka pod zbraň

-zakázaná pažbová podložka pevná - podložka musí byť súčasť tela /ruka/

-zakázaná dvojnožka

-možnosť povoliť nasúvaciu pažbovú botku zo zdravotných alebo bezpečnostných

dôvodov /povoľuje rozhodca/ 

Hodnotenie:  Pohár -1,2,3, miesto. 



Opakovacia puška. 

OP-označená ako armádny vzor do roku 1960 a ich repliky.

Kategória open. 

-streľba cez otvorené mieridlá a optiku

-optika max. 4

-pažba originálna alebo replika/dobová/

-povolená podložka pod zbraň

-zakázaná pažbová podložka pevná-podložka musí byť súčasťou tela/ruka/

- dvojnožka ak je súčasťou zbrane musí byť v nerozloženom stave

-pažbová botka povolená

Hodnotenie. Pohár 1,2,3,miesto 



Opakovacie puška. 

Kategória nezávislá zbraň. 

OP-do kalibru 12,7 mm /50/  

-rôzne druhy zbraní a optík

-strela kalibru 12,7 mm /50/ musí byť olovená (nie plášťová)

Hodnotenie. Diplom 



Kategória štandard. 

S.a Ú.  pušky označene ako armádny vzor do roku 1960 a ich klonované repliky.

-útočné pušky len raže 7,62mm a 7,92mm

-streľba cez otvorené mieridlá alebo podhľad pod optikou

-optika zaslepená

-pažba originálna alebo replika/dobová/

-povolená podložka pod zbraň

-zakázaná pažbová podložka pevná-podložka musí byť súčasťou tela/ruka/

-zakázaná dvojnožka

- dvojnožka, ak je súčasťou zbrane musí byť v nerozloženom stave

- možnosť povoliť nasúvaciu pažbovú botku zo zdravotných alebo bezpečnostných

dôvodov/povoľuje rozhodca/

Hodnotenie. Pohár 1,2,3,miesto. 

-náboj vz. 43 v kategórii štandard bude vyhodnotený ako samostatná kategória (pohár 1,2,3 miesto)

S.a Ú.  pušky označene ako armádny vzor do roku 1960 a ich klonované repliky.



Kategória open. 

-streľba cez pevné mieridlá alebo optiku a kolimátor

-optika do priblíženia 4x

-povolené pažbové úpravy /teleskopická pažba, upravené predpažbie/

-povolená pažbová botka

-povolená podložka pod zbraň

-zakázaná pažbová podložka pevná-podložka musí byť súčasťou tela/ruka/

-dvojnožka zakázaná

-dvojnožka, ak je súčasťou zbrane musí byť v nerozloženom stave

Hodnotenie. Diplom a medaila 1,2,3,miesto 

Kategória nezávislá zbraň.  

-do raže 12,7 mm /50/ musí byť olovená (nie plášťová)

-guľomet len semi funkcia (jednotlivá streľba)

- povolené dvojnožky, botky, optiky, nad 4x8

- Hodnotenie. Diplom



Iné podmienky súťaže. 
- kal. 12,7 mm /50/ nahlásiť 14 dní pred súťažou

- streľba kalibru 12,7 mm /50/ na vzdialenosť 200m,terč je GONG.

- streľba kalibru 12,7 mm /50/ nad 200m je na sklápacie terče(t.j. 300 m a 500 m) a 700 m je svietiaci

terč.

-chrániče sluchu povinné

-chrániče oči doporučené

-meškanie na registráciu do 5 min.- 2 eur, nad 10 min. 5 eur /možnosť telefonického

  ospravedlnenia/ 

-v deň streľby OP pušky, zakázaná streľba z S. a U. pušky a naopak počas súťaže

-po ukončení súťaže, možnosť voľnej streľby do kalibru 12,7 mm(50),určí správca strelnice.

- nedodržanie technických podmienok, pokuta 33,33 €.Určuje hlavný rozhodca a tech. Rozhodca.

-rozhodca  je povinný hlásiť strelcovi zásahy do terča na vzdialenosť 200,300,500,700 m

-rozhodca nie je povinný hlásiť dopady mimo terč

-povolený navádzač streľby na vzdialenosť 200,300,500,700m

-zakázaný navádzač na streľbu 80 m/doporučená vlastná optika/

-každý súťažiaci musí mať svoje štartovné číslo, ktoré je neprenosné na iného strelca.

-remeň môže byť súčasťou zbrane (nie je podmienkou)

-remeň môže byť použitý pri streľbe

-povolený tréning pred súťažou 2 až 3 týždne bude spoplatnený sumou 3,-€ na osobu.




