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PROPOZÍCIE 
Strelecká súťaž jednotlivcov v streľbe z revolverov, pištolí 

a karabín pištoľového kalibru RPC-1* 
 

 

3. kolo  



PARTNERI SZVVZ 
 
 

Platinový partner 
 

 
 

Zlatý partner 
 

 
 
 

Oficiálny partner 
 

 
 
 

Zmluvný partner 
 
 

                  
 
 
  



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
 

Dátum: Nedeľa, 17. 10. 2021 
Miesto konania: Strelnica ŠSK SAV Bratislava 
Usporiadateľ: ŠSK SAV Bratislava, KVvZ-002-BA a KVvZ-012-BA 
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) 
 25,- EUR (pre nečlena zväzu) 
 Každá ďalšia divízia +5,- EUR (nečlen +10,- EUR) 
Ceny: Diplomy, medaile 
Riaditeľ: Peter Buberník 
Predseda org. výboru: Denis Fronko 
Hlavný rozhodca: Rastislav Maršálek 
Rozhodcovia: Stanislav Hladík, Peter Horvát 
PHK a PC: Denis Fronko 
Tech. zabezpečenie: Martin Hvožďara, Mário Blaškovič, Karol Paluk, 
 Roman Maršálek a ďalší členovia SZVvZ 
Prihlášky a otázky: Prihlášky a prípadné otázky adresovať na predsedu org. výboru 

Denisa Fronka emailom na fronko@ajty.eu prípadne telefonicky 
na +421 902 525 055 

Forma prihlášky: Predbežne je počet štartov v jednom kole obmedzený na 55 
štartov – 35 pištoľ, 10 revolver, 10 PCC. Tieto pomery sa môžu 
zmeniť v závislosti na záujme zo strany účastníkov.  

 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 16:30 (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: Na strelnici bude zabezpečený bufet s predajom teplých 

a studených pokrmov, či teplých a studených 
nealkoholických nápojov. 

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! 

 
Finančný výťažok z tohto podujatia bude venovaný na rozvoj 
zväzových projektov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny 
týchto propozícií. 

 
 
 
 
 
 
 Denis Fronko Peter Buberník 
Predseda organizačného výboru Riaditeľ pretekov 
 
 
 

https://www.szvvz.sk/multimedia/podcasty/strelecky-podcast/
https://www.szvvz.sk/multimedia/podcasty/armadny-podcast/

