
                                                          

Klub vojakov v zálohe – 099  NITRA 
Vás pozýva na streleckú súťaž 

 

Jesenný  trojboj 
 

     . Veľkoobchod ZBRANE - FRAŇO, Nitra 
SELLIER & BELLOT, Vlašim, ČR 

  
  

Grand Prix 

SELLIER & BELLOT           

 
PROPOZÍCIE 

 

Dátum:   12. 11. 2022 (sobota)  
Miesto:   Halová strelnica Zbrane-Fraňo 
    Síkarská 7, Nitra-Dolné Krškany 
                                                                    
Disciplíny: Strelecký trojboj – veľkokalibrová pištoľ a veľkokalibrový 

revolver, podľa pravidiel SZVvZ 
 

Terče:  Vzdialenosť 25 m 
3 terče (max. počet bodov 350)   
a) NLF 135P (zelený)  
b) MP 50/20 (čierno-biely) 
c) KVZ-D1 (tzv. papagáj) 

 
Kategórie:    Veľkokalibrová pištoľ – muži a ženy,  
    Veľkokalibrový revolver – spoločná kategória 
   
Ceny:  Prví traja strelci z každej kategórie získajú pohár a diplom 

od KVvZ 099-Nitra a reklamné predmety od firiem Veľkoobchod 
Zbrane-Fraňo a Sellier&Bellot 

 
Usporiadateľ:  Klub KVvZ – 099 Nitra 
Riaditeľ súťaže: Jozef Dolník 
Hlavný rozhodca: Jaroslav Čerman  
Predseda HK:  Matej Dolník 
 
Zbrane a náboje: Vlastné, kal. 7,62 mm – 11,43 mm, v zmysle pravidiel SZVvZ. 

Možnosť zapožičania zbrane a zakúpenia streliva na strelnici. 



                                                          

 
 
 
Štartovné:   15 € za jednu disciplínu, prípadne 25€ za obe disciplíny.  

Platba pri prezentácii na strelnici.  
 
Prihlášky: Do 9. 11. 2022 do 12:00hod. emailom alebo telefonicky 

p. Dolníkovej, email: eva749@centrum.sk, tel. 0905 320 963 
 
Občerstvenie:  Zabezpečí Hotel Viliam Fraňo                            
 
Doklady: Vlastníci zbraní zbrojný preukaz a preukaz zbrane, ostatní 

občiansky preukaz 
 
Časový rozpis:  8:00 hod. - 8:20 hod. - prezentácia 
    8:20 hod. - otvorenie súťaže   

8:30 hod. - 1. zmena - príprava 
Trvanie jednej zmeny je cca. 35 min. 

   
Spoločný obed pre všetkých súťažiacich a vyhodnotenie sa uskutoční       
v Hoteli Viliam Fraňo   

 
Poznámky:    

1) Usporiadateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií. 
2) Každý súťažiaci je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice 

a bezpečnosť pri streľbe, používať ochranu sluchu a zraku. 
Každý sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť a nie je zo strany 
usporiadateľa poistený. 

3) Pred a počas súťaže je pre súťažiacich zakázané požívanie návykových 
látok. Usporiadateľ je oprávnený vykonať náhodnú dychovú skúšku na 
prítomnosť alkoholu v dychu. V prípade odmietnutia alebo pozitívneho 
výsledku bude súťažiacemu výsledok anulovaný.  

4) Súťaž bude ukončená po vyhlásení výsledkov. 
5) Počas súťaže budú strelecké stanovištia z bezpečnostných dôvodov 

monitorované kamerovým systémom.  
 

 
Tešíme sa na Vašu účasť ! 

mailto:eva749@centrum.sk

