
SLOVENSKÝ ZVÄZ VOJAKOV V ZÁLOHE 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOZÍCIE: 
1. a 2. kvalifikačných pretekov v roku 2020 

v „Streleckom trojboji SZVvZ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. a 19. 04. 2020 
Športovostrelecký klub Podhradová, 

Kavečianska cesta 41 – Košice 



VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:  
 
Organizátor:        Slovenský zväz vojakov v zálohe – Bratislava  

Usporiadateľ:       Klub vojakov v zálohe č. 034 – Košice  

Dátum súťaží:      18. a 19. 04. 2020  

Miesto súťaže:      Strelnica Športovostreleckého klubu Podhradová - Košice  

Predseda organizačného výboru:   Ing. Hruška Karol  

Riaditeľ súťaže:    Ing. Maňo   Jozef  

Rozhodcovia súťaže:  HR - Ing. M. Magnus, PHK - S. Tatár. Ďalší rozhodcovia a technický 

personál budú zabezpečení usporiadateľom a poverení v súlade s platnými predpismi. 

  
TECHNICKÉ USTANOVENIA:  
 

Súťaží sa podľa platných pravidiel SZVvZ – Smernica č.: 1, 2, 4 a 5 a Vykonávacej 

smernice pre strelecký trojboj SZVvZ pre rok 2020.  

Disciplíny:   „Pištoľ“ a „Revolver“ streleckého trojboja SZVvZ.  

Technické zabezpečenie: strelnica je vybavená streleckými stolíkmi a stojanmi na 

dalekohľady.  

Poistenie:     na vlastné riziko (vlastné poistenie).  

Súťažiaci:  všetci prihlásení účastníci spĺňajúci podmienky SZVvZ pre kvalifikačné preteky  

v streleckom trojboji.  

Prihlášky:         HRUŠKA Karol, Titogradská 1, 040 23 Košice  

                           tel.: 0910 / 381 671,    

                           e-mail: k.hruska54@gmail.com.  

Prihláška musí obsahovať údaje – klub, priezvisko, meno, rok narodenia a na 

ktorých pretekoch bude daný pretekár súťažiť v ktorej disciplíne.  

Prezentácia a prebierka zbraní: Čas  pre zaprezentovanie sa  pretekára je uvedený v časo-

vom rozpise. Prebierka zbraní bude vykonaná priamo na palebnej čiare – po nástupe na 

palebnú čiaru k plneniu dsiciplíny.  

Protesty:        Je možné podať (uplatniť) písomne do 20 min. po zverejnení predbežnej 

výsledkovej listiny u hlavného rozhodcu s vkladom 20,- €.  

Štartovné:         7,- € za každý štart pretekára. Neprihláseným pretekárom môže byť 

štartovné upravené (zvýšené) v súlade s platnými smernicami až o 100%.  

Stravovanie a ubytovanie: Každý si zabezpečuje sám.  



Doprava:              Vlastná. MHD so zastávkou na Staničnom námestí smer ZOO – Kavečany 

– autobus č. 29.  

Informácie o súťaži:  
 
 
Časový rozpis:     18. 04. 2020                                     19. 04. 2020 
   
                               8:00 – 8:45 - Prezentácia                8:00 – 8:30 - Prezentácia           
                               9:00 - Otvorenie súťaže                  8:45 - Otvorenie súťaže 
                               9:30 - Začatie plnenia disciplín      9:00 - Začatie plnenia disciplín 
 
 Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 
ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.              
 
 Zdravotné zabezpečenie je podľa prevádzkového poriadku strelnice – na strelnici je 
k dispozícii lekárnička a samotná zdravotnícka služba je v dosahu – cez telefonické zavolanie. 
 

Usporiadateľ si v súlade s pravidlami vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, 
ak si to vyžiadajú okolnosti, o čom budú účastníci včas informovaní.  

 
  

                                                                                Ing. HRUŠKA Karol  
                                                                         predseda KVvZ 034-Košice 


