
                                                          

Klub vojakov v zálohe – 099 Nitra 
Veľkoobchod Zbrane – Fraňo 

Vás pozývajú na sériu streleckých súťaží 
 

Slovenský pohár 
v streleckom trojboji 

V. ročník 
2022/2023 

  

 
PROPOZÍCIE 

 
Miesto:   Halová strelnica Zbrane – Fraňo 
    Síkarská 7, Nitra-Dolné Krškany 
 
Druh súťaže:  Strelecký trojboj podľa pravidiel SZVvZ 
 
Disciplíny: Veľkokalibrová pištoľ (VPi) 

Veľkokalibrový revolver (VRe) 
 
Kategórie:    VPi – muži 
    VPi – ženy 
    VRe – spoločná disciplína 

 
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) 

 
Usporiadateľ:  Klub KVvZ – 099 Nitra 
Riaditeľ súťaže:  Jozef Dolník 
Hlavný rozhodca: Jaroslav Čerman  
Predseda HK:  Matej Dolník 
 
Dátumy konania: 1. kolo – 21. 1. 2023 
 2. kolo – 18. 2. 2023 
 3. kolo – 25. 3. 2023 zmena 
  



                                                          

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

Platba v hotovosti pri prezentácii na strelnici.  
 
Prihlášky: Najneskôr štyri dni pred konaním každého kola, t.j. do 

pondelka do 24:00 hod. v týždni konania konkrétneho kola.  
Prihlášky emailom alebo telefonicky p. Dolníkovej, email: 
sutaze.kvvz099@gmail.com, tel. 0905 320 963. 
Zrušenie prihlášky je možné bez udania dôvodu najneskôr dva 
dni pred konaním každého kola, t.j. do stredy do 24:00 hod. 
v týždni konania konkrétneho kola bez postihu na ďalšie kolá. 
Neohlásená neúčasť alebo neskoré zrušenie prihlášky bude 
mať za následok stop súťažiaceho v nasledujúcom kole.   

 
Zbrane a náboje: Vlastné, kal. 7,62 mm – 11,43 mm, v zmysle pravidiel SZVvZ. 

Možnosť zapožičania zbrane a zakúpenia streliva na strelnici. 
 
Doklady: Vlastníci zbraní zbrojný preukaz a preukaz zbrane, ostatní 

občiansky preukaz. 
 
Časový rozpis:  od 08:00 hod. – prezentácia 
    08:20 hod. – 1. zmena  
    09:00 hod. – 2. zmena  
    09:40 hod. – 3. zmena  
    10:20 hod. – 4. zmena  
    11:00 hod. – 5. zmena  
    11:40 hod. – 6. zmena  
    12:20 hod. – 7. zmena  
    13:00 hod. – 8. zmena  
 
Občerstvenie:  Zabezpečí Hotel Viliam Fraňo                          
 
Ceny:  V každom kole prví traja súťažiaci z každej kategórie získajú 

medailu a diplom. 
V rámci vyhodnotenia Slovenského pohára získajú prví traja 
súťažiaci z každej kategórie pohár, diplom a vecné ceny od 
spoločnosti Veľkoobchod Zbrane-Fraňo a sponzorov. 

 
Hodnotenie Slovenského pohára: 

1) Slovenský pohár (SP) je viackolová súťaž jednotlivcov v disciplínach VPi 
a VRe, ktorá bude vyhodnotená po ukončení 3. kola SP. Disciplína VRe je 
spoločná pre mužov a ženy, disciplína VPi je vyhodnocovaná zvlášť 
pre kategóriu muži a zvlášť pre kategóriu ženy. 

2) Podmienkou pre zaradenie strelca do hodnotenia SP je účasť na 3. kole SP. 
3) Poradie súťažiacich v SP sa stanoví na základe súčtu dvoch najlepších 

výsledkov z jednotlivých kôl. Do hodnotenia SP organizátor započíta aj 



                                                          

výsledok dosiahnutý strelcami na Grand Prix Sellier&Bellot konaného 
12. 11. 2022 v Nitre.  

4) V prípade zhodného počtu bodov súťažiacich na ktoromkoľvek poradovom 
mieste bude rozhodujúce umiestnenie (nie výsledok) v danej disciplíne 
dosiahnuté na 3. kole SP (lepšie umiestnenie v 3. kole = lepšie umiestenie v SP).  

 
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 každého kola 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) Súťaže budú ukončené po vyhlásení výsledkov. 
5) Počas súťaží budú strelecké stanovištia z bezpečnostných dôvodov 

monitorované kamerovým systémom.  
 

 

Tešíme sa na Vašu účasť ! 
 

 
V Nitre, dňa 5. 1. 2023 


