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a športovo-branných aktivít 
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PROPOZÍCIE 
Strelecká súťaž jednotlivcov v streľbe z revolverov, pištolí 

a karabín pištoľového kalibru RPC-1 
 

 

Kvalifikačné preteky, 1. a 2. kolo  



PARTNERI SZVVZ 
 
 

Platinový partner 
 

 
 

Zlatý partner 
 

 
 
 

Oficiálny partner 
 

 
 
 

Zmluvný partner 
 
 

                  
 
 
  



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
 

Dátum: 1. kolo: Sobota, 23. 04. 2022 
 2. kolo: Nedeľa, 24. 04. 2022 
Miesto konania: Strelnica Pezinok – Stupy 
Usporiadateľ: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít, 
 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) 

 CO (Carry Optics) 
Štartovné: Pre členov SZVvZ: 15,- EUR (poplatok za osobu a štart v jednej 

divízii), každá ďalšia divízia +10,- EUR 
 Pre nečlenov: 20,- EUR (poplatok za osobu a štart v jednej 

divízii), každá ďalšia divízia +15,- EUR 
Ceny: Diplomy, medaile 
Riaditeľ: Mgr. Peter Horvát 
Predseda org. výboru: Igor Ďurčo 
Hlavný rozhodca: Ing. Stanislav Hladík 
PHK a PC: Denis Fronko 
Tech. zabezpečenie: Členovia ŠSK BA-012 Pezinok, KVvZ BA-012 Pezinok a SZVvZ 
 
Registrácia: Online formulárom cez odkazy: 
 1. kolo (sobota): https://forms.gle/rK8in4w3gHdPyMCr6  
 2. kolo (nedeľa): https://forms.gle/nZEF75TCbK5mhsYj7  
  
 Počet štartov na jedno kolo je obmedzený na 50. 

 
Pri prihlasovaní sa je treba vyplniť meno, priezvisko, klub, rok 
narodenia a divíziu, v ktorej chce účastník štartovať. Do každej 
divízie treba spraviť samostatnú registráciu. Registrácie treba 
spraviť na každé kolo zvlášť. 

 
Otázky: Prípadné otázky adresovať riaditeľovi pretekov Mgr. Petrovi 

Horvátovi e-mailom na strelnicaba012@gmail.com. 
 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
Prezentácia: 08:00 – 09:00 
Otvorenie súťaže: 09:15 
Rozhodcovská zmena: 08:00 – 09:00 (rozhodcovia a technický personál) 
Začiatok súťaže: 09:30 
Ukončenie súťaže: cca 18:00 (orientačný údaj – závisí od priebehu pretekov) 
 
 



Divízie sa odstrieľajú v nasledovnom poradí: 
1. STP – štandardná pištoľ 
2. REV – revolver 
3. PCC – karabína pištoľového kalibru 
4. CO – štandardná pištoľ s optikou 

 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
Počet súťažných kôl: 3 kolá (2 najlepšie sa započítavajú do celkového hodnotenia) 
Hodnotenie súťaže: Podľa platnej Smernice číslo 13 / SZVvZ – 2022 „Pravidlá streľby 

z veľkokalibrových pištolí, revolverov a karabín RPC-1“ 
a vykonávacej smernice platnej pre tento kalendárny rok. 

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 20,- EUR. Vklad sa v prípade 
úspešného protestu vráti súťažiacemu. 

 
 
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.  

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


