
 

 

           
 
 
 
 
 
 

PROPOZÍCIE 

 
 

Kvalifikačných streleckých pretekov 
trojčlenných družstiev REPIKO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strelecký areál Príbelce  Dátum: 2. – 3. júla 2022 
 



 

 

ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
Dátum: 2. – 3. 7. 2022 (sobota, nedeľa) 

Miesto konania: Strelecký areál Príbelce 

Organizátor: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít 

Usporiadateľ:  KVvZ LIAZ Veľký Krtíš a ŠSK LIAZ Veľký Krtíš 

Ocenenie : Diplom, medajla 

Riaditeľ pretekov: Branislav Gábor 

Hlavný rozhodca: Vladislav Bláha 

PHK: Kamila Fajčíková 

Technické zabezpečenie: KVvZ LIAZ Veľký Krtíš 
 
TECNICKÉ USTANOVENIA 

Kategória: CLUB, OPEN 

 V zmysle Smernice č. 9/SZVvZ - 2021 

Disciplína: Veľkokalibrová pištoľ (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 sa meria od povelu štart do zostrelenia posledného 
kovového terča. 

Počet súťažných disciplín 4 kolá 

Hodnotenie: h = z - t (h= celkový výsledok, z = hodnota desatich zásahov v 
terči, t = čas ) 

 Do konečného hodnotenia sa počíta súčet 3. najlepšie 
dosiahnutých výsledokov 

Súťaži sa podľa: Platných smerníc a pravidiel Repiko pre rok 2022 a týchto 
propozícií 

Zbrane a strelivo: Vlastné, zakázané je strelivo Magnum 

Štartovné  10,- € za pretekára, člena SZVvZ, 12,- € za nečlena SZVvZ 

Protesty : Do 15 minút po zverejnení výsledkovej listiny hlavnému 
rozhodcovi. S vkladom 15,- €. 

Občerstvenie : Bufet so základným sortimentom, v zhode s platnými 
protiepidemickými opatreniami ÚVZ SR. 

Poistenie: Účastníkom sa doporučuje vlastné poistenie a pretekov sa 
zúčastňujú na vlastné riziko. 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
SOBOTA  

Prezentácia: 9:00 – 9,30 



 

 

Otvorenie pretekov: 9:45 

Začiatok pretekov: 10:00 

NEDEĽA  

Prezentácia: 8:00 – 8,30 

Začiatok pretekov: 8:30 

Prihlášky: do 28. 6. 2022 

 Meno a priezvisko, rok nar., klub, číslo členského preukazu 

 E-mail: knapek.j@gmail.com 

UPOZORNENIE: Na strelnici a v blízkosti streliska sa pohybujú všetci súťažiaci a 
hostia s ochranou zraku a sluchu 

 Zbrane sa prenášajú v ochrannom obale a bez zásobníka v zbrani! 
 
Každý účastník je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice. 
 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžadujú okolnosti podľa 
počtu prihlásených. 
 
 
 
 
 
 
                Branislav Gábor, v.r. 
               predseda KVvZ  LIAZ  


