
SLOVENSKÝ ZVÄZ VOJAKOV V ZÁLOHE 

PROPOZÍCIE 

7. a 8. kola kvalifikačných pretekov 
trojčlenných družstiev REPIKO extra 

Vištuk – Hájiček 

7. - 8. 8. 2021	



PARTNERI SZVVZ 

Zlatý partner 

Oficiálny partner 

Zmluvný partner 



Organizačné	ustanovenia	

Dátum: 
Miesto konania: 
Usporiadateľ:  
Disciplíny: 
Kategória: 
Štartovné         
Ceny:  
Riaditeľ pretekov: 
Predseda org. výboru:  
Hlavný rozhodca: 
PHK:  
PC: 
Technické zabezpečenie: 
Zdravotník:  

7. 8. 2021 (sobota),  8. 8. 2021 (nedeľa). 
Strelnica Vištuk-Hájiček 
členovia Slovenského Zväzu Vojakov v Zálohe 
REPIKO extra  
kontrolný tréning        
členovia KVvZ 8 €, nečlenovia 10 €. 
medaile pre prvé 3 víťazné družstvá 
Jana Zdichavská 
Miloslav Stojkovič, Vladislav Bláha. 
Robert Kirth 
Ľubomír Bartovič 
Ľubomír Bartovič 
Stanislav Purgat, Henrich Komorowski, Peter Martíšek 
Eva Baxová

Technické	ustanovenia	

Kategória: 
Disciplína: 

Počet súťažných kôl : 
Hodnotenie : 

Súťaži sa podľa: 
Zbrane a strelivo: 

Protesty : 

Občerstvenie : 

REPIKO extra - trojčlenné družstvá  
veľkokalibrové pištole / revolver (kaliber 7,62 - 12 mm) /  
terč D2 na 25 m 10 rán  – max. počet 110 bodov  
30 kovových terčov rôznych tvarov (gong, tower, pepper 
popper) / čas 
4 
h = z - t ( h = celkový výsledok, z = hodnota desatich zásahov 
v terči, t = čas )       
Platných smerníc a pravidiel pre Repiko a týchto propozícií  
Vlastné, alebo zapožičané od kolegu. Zakázané je strelivo 
Magnum 
do 15 minút po zverejnení výsledkovej listiny hlavnému 
rozhodcovi

Vklad 15,- €, ktorý sa v prípade úspešného protestu vráti 
vkladateľovi 
Vlastné - Bufet –  NIE 

Časový	plan	tréningu	

Prezentácia:  
Otvorenie preteku: 
Začiatok preteku: 
Ukončenie preteku : 

Prihlášky : 

7.30 – 8.00 h  / sobota i nedeľa /. Členský preukaz. 
8.00 – 8.20 h
8.30 h
cca   15.30 h 

Miloslav Stojkovič do  2. 8. 2021
mob: 0917 12 22 87 
e-mail: info@strelnica-hajicek.sk



UPOZORNENIE : Na strelnici sa pohybujú všetci súťažiaci a hostia, ktorí sú v blízkosti 
streliska, s ochranou zraku a sluchu a treba dodržiavať hygienické opatrenia platné v 
tomto čase epidemie. 
Zbrane sa prenášajú v ochrannom obale a bez zásobníka v zbrani  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžadujú okolnosti. 
Každý pretekár je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice a zúčastňuje sa 
pretekov na vlastné riziko. 

Pred.org.výboru Miloslav Stojkovič v.r.    Riaditeľ preteku Jana Zdichavská v.r. 




