
Slovenský zväz vojakov v zálohe 
a športovo-branných aktivít 

Strelnica Vištuk - Hájiček

PROPOZÍCIE 
Strelecká súťaž tímov v streľbe z revolverov a pištolí 

REPIKO 

Kvalifikačné preteky, 7. a 8. kolo



PARTNERI SZVVZ 
 
 

Platinový partner 
 

 
 

Zlatý partner 
 

 
 
 

Oficiálny partner 
 

 
 
 

Zmluvný partner 
 
 

                  
 
 
  



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 

Dátum: 7. kolo: Sobota, 27. 08. 2022
8. kolo: Ne deľa, 28. 08. 2022

Miesto konania: Strelnica Vištuk - Hájiček 
Usporiadateľ: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít, 

členovia SZVvZ 
Súťaž: REPIKO – súťaž tímov (3 členovia + max. 1 náhradník) 
Disciplína: Streľba z veľkorážnych pištolí a revolverov (kalibru 7,65 – 

12mm) na papierový terč D2 (10 rán), sklopné a padacie terče 
na čas. 

Kategórie: CLUB (klubové tímy, viď Smernica 9/SZVvZ- 2021) 
OPEN (zmiešané tímy, viď Smernica 9/SZVvZ- 2021) 

Štartovné: Pre členov SZVvZ: 10,- EUR (poplatok za každého člena tímu); 
pre nečlenov: 12,- EUR (poplatok za každého člena tímu). Pri 
oneskorenej registrácii poplatok 20,- EUR za každého člena 
tímu. 

Ceny: Medaily pre tímy na 1. až 3. mieste 
Riaditeľ pretekov: Jana Zdichavská 
Predseda org. výboru: Miloslav Stojkovič 
Hlavný rozhodca: Vladislav Bláha 
PHK a PC: Ľubomír Bartovič 
Tech. zabezpečenie: Stanislav Purgat, Henrich Komorowski, Peter Martišek, 

Róbert Kirth 
Zdravotník: Eva Baxová 

Prihlášky: Telefonicky alebo emailom najneskôr do 25. 08. 2022 do 20:00 
(v prípade prihlášky po termíne bude zvýšené štartovné 20,- 
EUR za osobu). 
Kontaktná osoba: 
Miloslav Stojkovič, mobil: 0917 12 22 87, 
e-mail: info@strelnica-hajicek.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Prezentácia: 07:30 – 08:00 (sobota i nedeľa); potrebný členský preukaz (!) 
Otvorenie pretekov: 08:00 – 08:20 
Začiatok pretekov: 08:30 
Ukončenie pretekov: cca 15:30 (orientačný údaj – závisí od priebehu pretekov) 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Počet súťažných kôl: 4 kolá (3 najlepšie sa započítavajú do celkového hodnotenia) 



Hodnotenie súťaže: Podľa platnej Smernice číslo 9 / SZVvZ – 2021 „Pravidlá streľby 
z veľkokalibrových pištolí a revolverov REPIKO“ 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 zabezpečené občerstvenie vo forme 

bufetu. K dispozícii bude guláš, klobáska a nealkoholické 
nápoje.  

Upozornenie: Na podujatí neakceptujeme požitie žiadnych omamných 
a psychotropných látok, či legálnych alebo nelegálnych. 
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.  

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto propozícií, pokiaľ si to vyžiadajú 
okolnosti. Každý pretekár je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice 
a zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko. 
 
 
 
 
 
 
           Miloslav Stojkovič Jana Zdichavská 
Predseda organizačného výboru Riaditeľ pretekov 


