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Vykonávacia smernica súťaží SZVvZ 

v streleckom trojboji 
na rok 2022 

 
 
 

1. Kvalifikačné preteky v streleckom trojboji 

1.1. Kvalifikačné preteky (ďalej len „KP“) a Majstrovstvá SR (ďalej len „M SR“) v 
streleckom trojboji organizuje a riadi Slovenský zväz vojakov v zálohe (ďalej tiež 
„SZVvZ“ alebo „zväz“) spolupráci s klubmi SZVvZ. 

1.2. Hlavným poslaním týchto pretekov je vytvoriť rovnocenné podmienky pre 
zapojenie do pravidelnej športovej činnosti čo najväčšieho počtu členov SZVvZ a 
na základe nimi dosiahnutých výsledkov nominovať výkonnostne najlepších na 
M SR, ako i do reprezentácie zväzu a SR. Za riadenie a evidenciu výsledkov z KP a 
M SR zodpovedá Športovo technická komisia (ďalej len „ŠTK), zriadená ako 
komisia Ústrednej rady SZVvZ. 

1.3. Všetky KP sú organizované ako samostatné preteky. 

1.4. Usporiadateľ KP a M SR je povinný dodržať túto vykonávaciu smernicu a platné 
Smernice SZVvZ. 

1.5. Termíny, miesta konania jednotlivých KP a M SR s kontaktnými adresami ich 
usporiadateľov sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto vykonávacej smernici. 

 

2. Podmienky účasti na KP 

2.1. KP sa môžu zúčastniť všetci pretekári, ktorí splnili podmienky pre účasť uvedené 
v propozíciách a príslušných smerniciach súťaže. 

2.2. Ak sa prihlásený pretekár nemôže v pretekoch zúčastniť, je povinný túto 
skutočnosť do času prezentácie oznámiť usporiadateľovi. 

2.3. Usporiadateľ môže povoliť účasť na pretekoch aj iným pretekárom. Vo 
výsledkovej listine súťaže budú uvedení „mimo súťaž“. 

 

3. Technické podmienky pretekov 

3.1. Pre organizovanie KP a M SR platia smernice SZVvZ: 
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a) Táto vykonávacia smernica na rok 2022; 

b) Smernica číslo 5/SZVvZ–2019 „Pravidlá streleckého trojboja SZVvZ“; 

c) Smernica číslo 3/SZVvZ–2020 „Všeobecné pravidlá športovo-streleckých 
súťaží SZVvZ“; 

d) Smernica číslo 4/SZVvZ–97/01/03/12/15/16/18 „Smernica pre priznávanie 
výkonnostných tried v rámci súťaží SZVvZ“; 

e) Smernica číslo 1/SZVvZ–2020 „Činnosť rozhodcov v súťažiach SZVvZ“; 

f) SZVvZ zašle objednávku na vykonávanie KP a M SR adresovanú 
usporiadateľovi po schválení kalendára KP. 

3.2. Smernice uvedené v bode 3.1 písm. b) až písm. e) v znení noviel a dodatkov 
obsahujú technické podmienky a pravidlá, ktoré musia byť dodržané na 
všetkých KP a M SR. 

3.3. Pretekár môže strieľať výhradne jednu disciplínu (Pištoľ alebo Revolver) počas 
jednej smeny. V prípade, že sa pretekár účastní KP v dvoch kategóriách, musí 
štartovať v dvoch smenách. 

3.4. Výkon súťažnej položky prebieha tak, že pretekár najskôr na povel rozhodcu 
v danom časovom limite odstrieľa 3 (tri) nástrelné rany do terča. Následne sa po 
nástrele terč vymení a znova na povel rozhodcu sa strieľa súťažná položka 2x 5 
(päť) rán vo vymedzenom časovom limite. Po prvej časti súťažnej položky (po 
prvých piatich ranách) sa môže rozhodca sám, alebo na podnet súťažiaceho 
rozhodnúť, či bude terč vymenený pre lepšie hodnotenie. 

3.5. Hlavný rozhodca v správe z pretekov uvedie obsah pripomienok a podnetov 
účastníkov KP a M SR k pravidlám a systému súťaží SZVvZ. 

 

4. Povinnosti riadiaceho orgánu 

4.1. Ústredná rada SZVvZ ako riadiaci orgán KP a M SR zabezpečí na svojej oficiálnej 
internetovej stránke www.szvvz.sk zverejnenie: 

a) tejto vykonávacej smernice do 5 (päť) dní po jej schválení; 

b) propozícií jednotlivých KP 14 (štrnásť) dní pred termínom ich uskutočnenia; 

c) výsledkových listín z jednotlivých KP do 3 (troch) dní po ich uskutočnení; 

d) priebežného poradia pretekárov pre kvalifikáciu na M SR do 7 (sedem) dní od 
doručenia výsledkových listín z KP; 

e) propozícií M SR 14 (štrnásť) dní pred ich uskutočnením; 

f) výsledkovej listiny z M SR do 3 (troch) dní po ich uskutočnení. 

4.2. Na základe podkladov z KP informuje nominovaných jednotlivcov, ktorí sa 
kvalifikovali na M SR. 
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5. Povinnosti usporiadateľov KP a M SR 

5.1. Zabezpečiť preteky materiálne, technicky a organizačne podľa platných pravidiel 
a smerníc. 

5.2. Pozvať delegovaných rozhodcov a zabezpečiť potrebný počet ostatných 
rozhodcov a technického personálu. 

5.3. Spracovať propozície a tieto zaslať riadiacemu orgánu najneskôr 21 dní pred 
konaním pretekov pre ich zverejnenie na oficiálnej internetovej stránke zväzu. 

5.4. Registrovať prihlášky družstiev a oznámenia o odrieknutí účasti. 

5.5. Spracovať a poslať konečnú podpísanú výsledkovú listinu do 3 (troch) dní po 
ukončení pretekov:  

a) v listinnej forme na adresu: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-
branných aktivít, Hradská 79, 821 07 Bratislava, 

b) scany na adresu: sutaze@szvvz.sk. 

 

6. Podmienky nominácie na M SR 

6.1. Na M SR budú v každej kategórii na základe súčtu 3 (troch) najlepších výsledkov 
v KP nominovaní: 

a) najlepších 30 pretekárov v kategórii REVOLVER; 

b) najlepších 40 pretekárov v kategórii PIŠTOĽ. 

6.2. Pri zhodnom súčte troch najlepších výsledkov pretekárov rozhoduje o poradí 
lepší najnižší (v prípade rovnosti postupne druhý najnižší a tretí) z jeho troch 
najlepších výsledkov. 

 

7. Slovenský pohár v streleckom trojboji 

7.1. Po ukončení posledných kvalifikačných pretekov v streleckom trojboji sa 
pretekárom, ktorí absolvovali minimálne tri kvalifikačné preteky, sčítajú tri 
najlepšie výsledky a s týmto počtom bodov budú zaradení do vyhodnotenia 
Slovenského pohára. 

7.2. V Slovenskom pohári v streleckom trojboji budú vyhodnotení prví traja pretekári 
v kategórii PIŠTOĽ a prví traja pretekári v kategórii REVOLVER. 

 

8. Ekonomické zabezpečenie KP a M SR 

8.1. SZVvZ poskytne usporiadateľovi KP finančný príspevok na čiastočné vykrytie 
nákladov spojených s usporiadaním pretekov v sume 1,50 € na jedného 
pretekára v každej disciplíne pretekov. 

8.2. Suma štartovného za jednu disciplínu: 

a) do 10,- € za pretekára, prihláseného v zmysle tejto vykonávacej smernice, 
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b) usporiadateľ môže sumu štartovného uvedenú v písm. a) tohto bodu zvýšiť až 
o 100 % za jednu disciplínu pretekárovi, ktorému umožnil štartovať napriek 
tomu, že nebol vopred prihlásený podľa tejto vykonávacej smernice. 

8.3. Nominovaným rozhodcom a technickému personálu KP a M SR usporiadateľ 
preplatí náklady podľa platnej Smernice číslo 7/SZVvZ–2020 „O správe 
a hospodárení s majetkom SZVvZ“. 

8.4. Ostatní účastníci KP a M SR zúčastňujú na vlastné alebo klubové náklady. 

 

9. Záverečné ustanovenie 

Táto vykonávacia smernica bola schválená ÚR SZVvZ a nadobúda účinnosť dňom jej 
zverejnenia na oficiálnej internetovej stránke zväzu www.szvvz.sk. 

 

Vypracoval: Ing. Milan Daňo, predseda ŠTK SZVvZ 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Kvanta, v. r. 
Prezident SZVvZ 
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Príloha č. 1 
 

Kalendár KP a M SR pretekov 
v streleckom trojboji na rok 2022 

 
Dátum Preteky Strelnica Kontakt 

07. 05. 1. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji 
ŠSK Podhradová 

Košice 
Hruška 

08. 05. 2. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji 
ŠSK Podhradová 

Košice 
Hruška 

21. 05. 3. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji Príbelce Gábor 

22. 05. 4. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji Príbelce Gábor 

11. 06. 5. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji Malacky Haramia 

12. 06. 6. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji Malacky Haramia 

25. 06. 7. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji ŠSK SAV Bratislava Lipovský 

26. 06. 8. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji ŠSK SAV Bratislava Lipovský 

20. 08. 9. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji Hruštín Jancek 

21. 08. 10. kvalifikačné preteky KVvZ v streleckom trojboji Hruštín Jancek 

10. 09. XXI. Majstrovstvá SR 2022 v streleckom trojboji ŠSK SAV Bratislava Lipovský 

 
 
 

Kontaktné údaje usporiadateľov KP a M SR 
 

Miesto KP Usporiadateľ Kontaktné údaje 

SAV Bratislava KVvZ-002-BA 
Eduard Lipovský, telefón: +421 910 941 582, 

e-mail: edo.lipovsky@mail.t-com.sk 

Príbelce KVvZ-051-BB 
Branislav Gábor, telefón: +421 903 345 737, 

e-mail: brancaleone@centrum.sk 

Hruštín KVvZ-050-ZA 
Jozef Jancek, telefón: +421 904 939 504, 

e-mail: jozojancek@gmail.com 

Malacky KVvZ-069-BA 
Ing. Stanislav Haramia, telefón: +421 905 329 083, 

e-mail: staso@inmail.sk 

Košice KVvZ-034-KE 
Ing. Karol Hruška, telefón: +421 910 381 671, 

e-mail: k.hruska54@gmail.com 

 

 


