
 

ŠSK BA-012 Pezinok 
KVvZ BA-012 Pezinok 
Strelnica Pezinok - Stupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZÍCIE 
Strelecká súťaž jednotlivcov v streľbe z revolverov, pištolí 

a karabín pištoľového kalibru RPC-1* 
 

 

2. kolo – Pezinský džbán  



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
 

Dátum: Nedeľa, 25. 07. 2021 
Miesto konania: Strelnica Pezinok – Stupy 
Usporiadateľ: ŠSK BA-012 Pezinok a KVvZ BA-012 Pezinok 
Disciplíny: RPC-1 (pištoľ, revolver, karabína pištoľového kalibru) 
Divízie: STP (Standard Pistol) 

REV (Revolver) 
PCC (Pistol Caliber Carbine) 

Štartovné: 15,- EUR (poplatok za osobu a štart v jednej divízii) 
 Každá ďalšia divízia +5,- EUR 
Ceny: Diplomy, medaile 
 Poznámka: súťaž bude vyhodnocovaná súčasne aj ako 

pohárová súťaž Pezinský džbán 
Riaditeľ: Mgr. Peter Horvát 
Predseda org. výboru: Igor Ďurčo 
Hlavný rozhodca: Ing. František Melicher 
PHK a PC:  
Tech. zabezpečenie: Členovia ŠSK BA-012 Pezinok a KVvZ BA-012 Pezinok 
Prihlášky a otázky: Prihlášky a prípadné otázky adresovať riaditeľovi pretekov Mgr. 

Petrovi Horvátovi e-mailom na strelnicaba012@gmail.com, 
alebo telefonicky na čísle 0903 651 626. 

Forma prihlášky: Predbežne je počet účastníkov obmedzený na 40. 
Pri prihlasovaní sa je treba nahlásiť meno, priezvisko, klub, číslo 
členského preukazu, rok narodenia a divízia, resp. divízie, 
v ktorých chce účastník štartovať. 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
Prezentácia: 07:30 – 08:30 
Otvorenie súťaže: cca 08:45 
Začiatok súťaže: 09:00 
Ukončenie súťaže: cca 15:00 (orientačný údaj – závisí od priebehu pretekov) 
 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
Počet súťažných kôl: 3 kolá (všetky tri kolá sa zarátavajú do celkového hodnotenia) 
Hodnotenie súťaže: Podľa platnej smernice RPC-1, ktorá je priložená k propozíciám 
Zbrane a strelivo: Súťažiaci si zabezpečuje sám na vlastné náklady. Prísny zákaz 

použitia streliva typu Magnum! 
Protesty: Najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkovej listiny 

hlavnému rozhodcovi. Vklad 15,- EUR. Vklad sa v prípade 
úspešného protestu vráti súťažiacemu. 

 
 



DIVÍZIE 
 
Divízia STP (Standard Pistol) 
Typ zbrane: Pištoľ 
Povolený kaliber: 7,62 – 12 mm 
Terče: papierový typ D2 a 10 kovových padacích terčov rôznych tvarov 
Výkon disciplíny: Streľba na čas systémom 10 rán na papierový terč vo 

vzdialenosti 25 m s maximálnym bodovým ziskom 110 bodov 
a následne streľba bez obmedzenia počtu rán na kovové 
padacie terče 

Korekčný koeficient 1 
 
Divízia REV (Revolver) 
Typ zbrane: Revolver 
Povolený kaliber: 7,62 – 12 mm 
Terče: papierový typ D2 a 10 kovových padacích terčov rôznych tvarov 
Výkon disciplíny: Streľba na čas systémom 10 rán na papierový terč vo 

vzdialenosti 25 m s maximálnym bodovým ziskom 110 bodov 
a následne streľba bez obmedzenia počtu rán na kovové 
padacie terče 

Korekčný koeficient 1,5 
 
Divízia PCC (Pistol Caliber Carbine) 
Typ zbrane: PCC (karabína pištoľového kalibru) 
Povolený kaliber: 7,62 – 12 mm (výhradne pištoľové strelivo!) 
Terče: papierový typ D2 a 10 kovových padacích terčov rôznych tvarov 
Výkon disciplíny: Streľba na čas systémom 10 rán na papierový terč vo 

vzdialenosti 25 m s maximálnym bodovým ziskom 110 bodov 
a následne streľba bez obmedzenia počtu rán na kovové 
padacie terče 

Korekčný koeficient 1 
 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
 
Občerstvenie: Pre súťažiacich bude v cene štartovného zabezpečené 

občerstvenie vo forme bufetu. K dispozícii bude pečivo, 
nátierka, príloha, ovocie, káva, čaj, nápoje, sladkosti, atď. 
Všetkého bude dostatok. Kto si bude chcieť opiecť pri 
ohnisku špekáčiky alebo slaninku ktoré si prinesie bude 
možnosť si to pripraviť. 

Upozornenie: Na podujatí neakceptujeme požitie žiadnych omamných 
a psychotropných látok, či legálnych alebo nelegálnych. 
Strelnica a ani súťaž nie sú poistené osobitným poistením. 
Zbrane sa prenášajú v puzdrách bez zásobníka v zbrani alebo 
bez nábojov vo valci revolvera. 

 



Hygienické opatrenia: Je potrebné rešpektovať a riadiť sa nariadeniami vlády v 
súvislosti s aktuálnymi platnými hygienickými opatreniami 
zamedzujúcimi šírenie choroby COVID-19. Všetci súťažiaci, 
rozhodcovia, pomocný personál a hostia sú povinní pohybovať 
sa v priestoroch areálu strelnice s nasadenými rúškami!  

 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny týchto propozícií. 
 
 
 
 
 
 
                  Igor Ďurčo Peter Horvát 
Predseda organizačného výboru Riaditeľ pretekov 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERI SÚŤAŽE 
 
 
 
 

 


