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Všeobecné ustanovenia 
 

 
Druh pretekov: Strelecká súťaž jednotlivcov Streľba RPJ / Revolver - Pištoľ - 
Jednotlivec / pre členov SZVvZ, hostí a širokú streleckú verejnosť 
 
Dátum: 2. kolo – 27. 06. 2020 / sobota / 
 
              3. kolo – 28. 06. 2020 / nedeľa /  
 
 V nedeľu prebehne vyhodnotenie všetkých troch kôl, pričom traja najlepší 
súťažiaci v jednotlivých kategóriách budú víťazi obnovenej klubovej súťaže  
Pezinský Džbán. 
 
Tréning Streľba RPJ: 21. 06. 2020 / nedeľa / od 14:00 – 18:00 hod 
 

V uvedený deň a čas bude možné vyskúšať si parkúr. Cena tréningu je 
stanovená na 5, - Eur, pričom peniaze z tréningu budú použité na hradenie 
nákladov na preteky / občerstvenie, ceny atď. /. Strieľa sa za každého počasia! 
Počet ľudí na tréning je limitovaný na 20 ľudí, tak aby si mohol každý 
niekoľkokrát streliť parkúr. Prihlasovanie na tréning je možné telefonicky alebo 
mailom. Kontakty sú uvedené nižšie. Poprosím o dochvíľnosť, areál je 
neprístupný verejnosti, teda musíme ísť vždy otvoriť vstupnú bránu do areálu, 
čo má za následok prerušenie tréningu! Preto bude najlepšie, ak sa sústredíme 
o 14:00 hod pred vstupom do areálu všetci, ktorí budú prihlásený na tréning. 
Nebude možnosť individuálnej mierenej streľby, ktorá by nás zdržovala, preto 
treba zvážiť vašu účasť! 
 
Usporiadateľ: Športovo strelecký klub BA-012 Pezinok 
                         KVvZ BA – 012 Pezinok 
 
Súťažné podmienky: Strieľajú sa kategórie veľkokalibrová pištoľ 
a veľkokalibrový revolver. Strelkyňa, resp. strelec štartuje na signál časovača, 
po prebehnutí 6-tich metrov ku stolu na ktorom má položenú zbraň s oddelene 
nabitými rýchlonabíjačmi, zásobníkmi (jedným, dvomi, príp. viacerými!), nabíja 
a strieľa prvých 10 výstrelov na 25 m vzdialený papierový terč "Český papagáj" 
a následne neobmedzený počet výstrelov na 10 oceľových terčov červenej a 



modrej farby, umiestnených na podperách, ktoré budú postavené po piatich 
vľavo a vpravo od papierového terča vo vzdialenostiach 20-25 m do ich 
spadnutia! Čas sa zastavuje po spadnutí posledného oceľového terča.  
 
Hodnotenie: Na papierovom terči sa hodnotí desať zásahov – vstrelov, vrátane 
vstrelov s nulovou hodnotou. Zásahy sa nekalibrujú. Za každý vstrel navyše sa 
odráta najvyššia hodnota vstrelu a mínus dva body z danej položky. ( Pokiaľ 
súťažiaci má v papierovom terči viac vstrelov, odráta sa mu ďalšia najvyššia 
hodnota a ďalšie mínus dva body, atď. ). 
 

Hodnotenie dosiahnutého výsledku pretekárom sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

Pre kategóriu veľkokalibrová pištoľ: H = z – t 

Pre kategóriu veľkokalibroví revolver: H = z  x 1,5 – t 

 

H = celkový výsledok 

z = celkový počet bodov v papierovom terči 

t = dosiahnutý čas plnenia disciplíny v stotinách sekundy 

 

Kvalifikačné preteky daného dňa pozostávajú z plnenia troch 
súťažných kôl danej disciplíny, z ktorého sa do celkového hodnotenia 
zarátava súčet 2 najlepších výsledkov. 

 
Ostatné podmienky, penalizácie, protesty a pod. sú uvedené v smernici, ktorá je 
na internetovej stránke www.szvvz.sk.  
 
Pre prvých troch budú pripravené praktické vecné ceny a diplomy. Vaša účasť je 
vítaná!  
 
 
 
 
 



Riaditeľ pretekov : Mgr. Peter Horvát 
                                  hlavný rozhodca Igor Ďurčo 
 
Technické zabezpečenie: členovia ŠSK BA – 012 Pezinok a KVvZ BA – 012 
Pezinok 
 
Zbrane a strelivo: Vlastné alebo požičané od klubového kolegu 
 
 

 
Program - časový rozvrh 

 
Prezentácia: od 08:00 – 09:00 hod 
 
Začiatok pretekov: 09:30 hod 
 
Štartovné: 10, - Eur 
 
Prihlášky: -  telefonicky, Mgr. Peter Horvát, 0903651626 
 
                   -  mailom: strelnicaba012@gmail.com 
 
 
Upozornenie: Na podujatí neakceptujeme požitie ŽIADNYCH 
omamných látok, či legálnych al. nelegálnych. Strelnica a ani súťaž 
NIE SÚ POISTENÉ osobitným poistením, predbežne určujeme max. 
počet účastníkov na 40. 
 
Pre súťažiacich bude zabezpečené drobné 
občerstvenie v cene štartovného ( chlieb 
s pomazánkou, pagáče, káva, čaj, voda, 
malinovka atď. ). 
 
 
 


