
 

ŠSK SAV Bratislava 
KVvZ-002-BA 
Strelnica ŠSK SAV Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVSKÁ 
ŠESŤDESIATKA 

 
PROPOZÍCIE 

 

Strelecká súťaž jednotlivcov v streľbe z pištole alebo 
revolveru 30+30 

 

 

Nedeľa, 7. novembra 2021 



PARTNERI SZVVZ 
 
 

Platinový partner 
 

 
 

Zlatý partner 
 

 
 
 

Oficiálny partner 
 

 
 
 

Zmluvný partner 
 
 

                  
 
 
  



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
 

Dátum: Nedeľa, 7. 11. 2021 
Miesto konania: Strelnica ŠSK SAV Bratislava 
Usporiadateľ: ŠSK SAV Bratislava, KVvZ-002-BA 
Disciplíny: Veľkokalibrová pištoľ alebo revolver 30 + 30 rán 
Štartovné: 10,- EUR  
Ceny: Diplomy, medaile 
Riaditeľ: Eduard Lipovský 
Predseda org. výboru: Denis Fronko 
Hlavný rozhodca: Rastislav Maršálek 
Rozhodcovia: Juraj Oravec 
PHK a PC: Denis Fronko 
Tech. zabezpečenie: Mário Blaškovič a ďalší 
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: Pri prihlasovaní sa je treba nahlásiť meno, priezvisko a rok 
narodenia  

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
Prezentácia: 08:00 – 08:45 
Otvorenie súťaže: 08:45 
Prvá smena: 09:00 
Druhá smena: 10:30 
Ukončenie súťaže: cca 13:00. V prípade záujmu bude doplnená aj tretia smena. 
 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
Hodnotenie súťaže: Nástrel 60 rán v terči  
Zbrane a strelivo: Súťažiaci si zabezpečuje sám na vlastné náklady. Povolenou 

zbraňou je pištoľ kalibru 7,62 – 12 mm s mechanickými 
mieridlami alebo revolver. 

 Nie je možné meniť zbraň v priebehu súťaže. 
 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. 

Priebeh súťaže: Streľba na rýchlopalný terč (25 meter rapid fire pistol target) 
30 + 30 rán v sériách po 5 rán 
1. fáza: 

6 sérií po 5 rán (celkom 30 rán) v časovom limite na každú 
sériu 150 sekúnd 



2. fáza: 
6 sérií po 5 rán (celkom 30 rán) v časovom limite na každú 
sériu 20 sekúnd 

 Maximálny bodový zisk je 600 bodov. Pri súťaži je povolená 
kontrola zásahov a prekrytie oka. 

 
 
ĎALŠIE 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, pomocný́ personál a hostia sú́ povinní́ pohybovať 
sa v priestoroch areálu strelnice s nasadenými rúškami! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Denis Fronko Eduard Lipovský 
Predseda organizačného výboru Riaditeľ pretekov 
 
 
 


