
 
                                 
                                   Strelnica Vištuk-Hájiček a SZVvZ 
                                                   Vás pozýva na 

	
																																																					GP	CAP	2022	

 
                               otvorený nultý ročník športovo-streleckej súťaže z veľkokalibrových pištolí  

 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

Druh pretekov:  Strelecký pretek jednotlivcov muži, ženy a dorast. 
 
 
Miesto:   Vištuk Silárd GPS: 48° 18´ 55“   17° 24´ 05“    
Dátum:   12:11.2022 sobota 
Usporiadateľ:   zástupcovia  
Organizačný výbor:  Správca strelnice Vištuk-Hájiček 
Čestný riaditeľ preteku :         Jana Zdichavská 
Hlavný rozhodca:  Miloslav Stojkovič 
PHK:    Milan Daňo 
Rozhodcovia:   Stano Purgat, Robo Kirth, Peter Martišek 
Technické zabezpečenie :       Henrich Komorowski, Tomáš Komorowski 
Zdravotníčka:   Eva Baxová 

 
 

 Technické ustanovenia 
 

1. disciplína: Veľkokalibrová pištoľ  mierená streľba na 25m v čase 120 sc. 
 3 rany nástrel na terč 135P - zelený 
10 rán na terč 135P - zelený 
10 rán na terč 50/20 - medzinárodný         

Hodnotenie: Spolu maximálne 200 bodov 
Vykonanie disciplíny: Podľa pravidiel SZVvZ pre mierenú streľbu 
 
 
2. disciplína: Veľkokalibrová pištoľ  parkúr 

Stanovište A: Popper vo vzdialenosti 8 metrov, 5 gumených 
granátov 
Stanovište B: 5 kovových GONGOV vo vzdialenosti 20m – 25m, 
pištoľ  dva zásobníky po 5 nábojov         

Bodová hodnota :                    Popper ±20 bodov (gumený granát), gong  ±10 bodov 



Vykonanie disciplíny: Stanovište A: Pretekár stojí v uvoľnenom postoji, gumené 
granáty sú položené na zemi. Pretekára odštartuje zvuk timera, 
ten vykročí a hádže granát na Popper jednotlivými hodmi pokiaľ 
ho nezhodí, alebo nepoužije všetkých 5 granátov. Následne sa 
pretekár presunie na stanovište B.                    

 Stanovište B: Pretekár zoberie zbraň a nabije prvý zásobník a 
strieľa na gongy pokiaľ všetky nezhodí, alebo nevystrieľa obidva 
zásobníky, každý po 5 nábojov. Čas timeru sa zastaví po 
poslednom výstrele. 

 Každý pretekár  disciplínu č.2 vykoná dva krát z ľavého a dva 
krát pravého stanovišťa. 

                                                    Časový limit pre vykonanie každej disciplíny je max. 120 sc. 
Celkové hodnotenie :              Výsledok = hodnota terčov + hodnota zhodených 

Popper,gongov – čas zo štyroch disciplín – hodnota 
nezhodených Popper,gongov     

                                                       
Ďalekohlad : Možnosť kontroly výstrelov pri disciplíne mierená streľba, ale 

len počas nástrelu! Ďalekohľady musia byť na stojane. 
 
Ceny : Prvý traja v každej súťaži, muži, ženy a dorast spolu.  

Ceny zabezpečuje usporiadateľ preteku a SZVvZ 
Prihlašky: Do 06. 11.2022  správcovi strelnice na telefón 0917 122 287, 

alebo e-mail : info@strelnica-hajicek.sk 
Zbrane a strelivo:  Zbraň  vlastná alebo zapožičaná strelivo vlastné. 
Štartovné:  10 € 
Poistenie:  Každý účastník sa zúčastňuje preteku na vlastné 

nebezpečenstvo,   chrániče očí a sluchu sú povinné! 
Občerstvenie : Bufet v obmedzenom množstve. 

 
 

Časový rozpis: 
 

 8.00—8.45   Prezentácia 
 8.45---9.00   Zahájenie 
 9.05              Pretek - cca  15.00   Ukonč.preteku. 
 
     

 Záverečné ustanovenie 
Poriadateľ si podľa situácie vyhradzuje právo zmeny propozícii, ak si to vyžiada  aktuálna 
situácia počasia a počet pretekárov. 
 
 
 
 
Strelnica Vištuk Hájiček    15.10.2022   Miloslav Stojkovič v.r.   


