
SCHOOTING PRESSBURG 002 
KLUB VOJAKOV V ZÁLOHE BA-002 

ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB SAV BRATISLAVA 
 
 

PROPOZÍCIE 
 
 
 
 
 

  
 
 
      

Bratislavská opláštená strela 
OPEN-liga 2021 

 
 

Strelnica ŠSK SAV Bratislava, Dúbravská cesta č.9 
(Termíny v texte) 



Bratislavská opláštená strela 
OPEN-liga 2021 II. ročník 

 
 
I. Všeobecné ustanovenia 
 
Druh pretekov: strelecký trojboj 
 
Disciplíny: Pištoľ, Revolver 
 
Miesto: strelnica ŠSK SAV BA Dúbravská cesta 9, Bratislava, 

GPS 48°09´58489“N; 17°04´01,932“ E 
 
Usporiadateľ: SHOOTING PRESSBURG 002,  KVvZ BA 002 a ŠSK SAV 
 
Riaditeľ pretekov: Peter Buberník 
 
Predseda org. výboru: Eduard Lipovský 
 
Hlavný rozhodca: Eduard Lipovský 
 
PHK: Ing. Milan Daňo ml., Ing. Zuzana Šimeková 
 
Rozhodcovia: Milan Daňo st.,  Ing. Juraj Oravec st., Ing. Zora Cestrová,                     
 
Technický vedúci: Peter Parízek 
 
Technický personál: Bc. Dagmar Záňová, Anička Brunnerová,  Ing. Mária Rajecká, Ing. 

Kristína Hrčková, Mgr. Marián Závodný ml, Viktor Komandera, 
Miroslav Polakovič 

 
Občerstvenie: bufet v priestoroch strelnice v rámci možností s ohľadom na 

pandemickú situáciu 
 
 

 
II. Disciplína: Strelecký trojboj, podľa  pravidiel a smerníc SZVvZ a týchto propozícií 
 
 
Disciplíny: revolver a pištoľ,  streľba na papierové terče bez rozdielu kategórií 

1) Terč nekryto ležiaca figurína P – 135 
2) Športový terč  50/20 
3) Terč papagáj D1 
Bodové hodnotenie P-135 max. 100b 
Bodové hodnotenie 50/20 max. 100b 
Bodové hodnotenie D1  max. 150b 
Max. počet    350b 

 



Dni konania kvalifikačnej súťaže: 
 

14.07.2021 od 16:00 maximálne 3 zmeny 
28.07.2021 od 16:00 maximálne 3 zmeny 
11.08.2021 od 16:00 maximálne 3 zmeny 
25.08.2021 od 16:00 maximálne 3 zmeny 
08.09.2021 od 16:00 maximálne 3 zmeny 
12.09.2021 prvá zmena o 9:30 a zároveň posledná možnosť prebojovať sa do 
finále 
12.09.2021 cca od 14:00 Finále Pištoľ a následne Revolver 

 
 
Kaliber: od 7,62 mm až po 11,45 mm, strelivo magnum je zakázané!!! 
 
 
Vyhodnotenie Finále: 1. až 3. miesto, v každej disciplíne 

 
 
 

III. Technické ustanovenia 
 

Súťažné podmienky:   Súťaží sa podľa pravidiel SZVvZ trojboja s nasledovnou výnimkou: 
1) Strieľajú sa 3 nástrelné výstrely pred prvou položkou do každého terča, s tým, že 

nástrel bude na terči zaznamenaný a prelepený. 
2) Nástrel bude po každej zmene typu terča 

 

Priebeh posledného súťažného dňa a finále: 
1) Zo šiestich súťažných kvalifikačných dní bude vytvorená tabuľka pre účasť vo finále 
2) 8 finalistov sa určí z 3 najlepších výsledkov zo všetkých 6 pretekov.  
3) Podmienkou účasti na finále je účasť na 6. preteku  

 

Priebeh FINÁLE: 
 

1) Strieľa sa 10 výstrelov a to: prvé tri výstrely jednotlivo na povel rozhodcu v časovom 
limite na jeden výstrel 60 sekúnd. Tieto tri hodnoty sa spočítajú a pretekár s najhorším 
súčtom bodov vypadáva. Po oboznámení pretekár opustí palebnú čiaru bez zbrane, 
ktorá ostane na stolíku v zabezpečenom stave. 
  

2) Každý ďalší výstrel bude vždy na povel rozhodcu v časovom limite 60 sekúnd. Zásahy 
sa vyhodnotia jednotlivo a súťažiaci s najhoršou hodnotou zásahu po oznámení opustí 
palebnú čiaru, až ostane iba víťaz. 
 
 

3) Najnižšia hodnota zásahu bude vyhodnotená hodnotiacou komisiou v zložení – hlavný 
rozhodca, čiarový rozhodca a riaditeľ pretekov. Proti rozhodnutiu hodnotiacej komisie nie 
je možné podať protest. 

 
4) Terčom vo finále bude len horná časť z terča Papagáj D1. Hodnota zásahu bude 

kalibrovaná na priemer 12mm a vyhodnotená na desatiny. 



 
5) V prípade zhody zásahov s najnižšou hodnotou viacerými súťažiacimi v rovnakej 

položke budú dotknutí súťažiaci vyzvaní na rozstrel. Palebnú čiaru opustí súťažiaci 
s najnižšou hodnotou zásahu. 
 

 
  

Zbrane a strelivo: vlastné alebo požičané od držiteľa ZP 
 
 
 

Štartovné: 
1) Pri včasnom nahlásení 8€ 
2) Pri neskorom nahlásení 10€ 
3) Pri nahlásení v deň súťaže 15€ 

 
 

Poistenie: každý účastník pretekov sa ich zúčastňuje na vlastné 
nebezpečenstvo, doporučujeme vlastné poistenie 

 
Vybavenie strelnice: stolík, stolička a stojan na ďalekohľad 
 
 
Zvláštne ustanovenie: ochrana zraku a sluchu povinná!                                             
 V priestoroch strelnice zbrane musia byť v prepravnom obale, (nie 

na opasku) vybité, bez  napáskovaných zásobníkov 
 Pred a počas pretekov je zakázané požívať alkoholické nápoje a iné 

omamné látky. 
  
 

Prihlášky:  
1) Musí obsahovať celé meno, rok narodenia, príslušnosť ku klubu a disciplínu, v ktorej 

bude súťažiť. 
 

2) Zaslať na mailovú adresu edo.lipovsky@post.sk  prípadne na mobil +421910941582, 
najneskôr dva dni pred konaním súťaže t.j. každú nedeľu pred súťažnou stredou do 

      24:00 hod. A prihlášky na nedeľu 12.9.2021 zaslať do štvrtka 9.9.2021 do 24:00 
 
3) Ak sa účastníci pretekov prihlásia mailom, bude im zaslaný časový rozpis 

 
  
Ak dvaja strelci, prípadne viacerí, strieľajú z jednej zbrane, je treba nahlásiť mená pre 
zaradenie do zmien. 
 
 
Protesty: 

Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10 € do 15 min. po zverejnení  predbežných 
výsledkov každého kola. 

 
 



Vyhlásenie výsledkov:  
Do 15 min. po skončení času na podanie protestov. 

 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícii, ak si to vyžadujú okolnosti. 
 
 
TEŠÍME  SA  NA  VAŠU  ÚČASŤ 
 
 
V Bratislave   dňa  22.06.2021 
 
 
 
 
 
 Peter Buberník Eduard Lipovský 
 Riaditeľ pretekov Predseda OV 

 
 
 


