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PROPOZÍCIE 
medzinárodných pretekov v streleckom viacboji 
pri príležitosti 78. výročia oslobodenia Bratislavy 

 
 

8. apríla 2023 



PARTNERI SZVVZ 
 
 

Zmluvný partner zväzu 
 
 

 
 
 
 

 
Zlatí partneri zväzu 

 

 
 
 
 

Oficiálny partner podujatia 
 
 

 
 
                  

 
 
  



ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 
 

Dátum: Sobota, 08. 04. 2023 
Usporiadateľ: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít 
Miesto konania: Strelnica Hájiček, Vištuk 
GPS súradnice: 48.315094° N, 17.401810° E 
Google Maps: https://goo.gl/maps/Z2hnP5Fki3gbjWek8  
Waze: https://waze.com/ul/hu2s6ggrx4  
Charakter podujatia: Pohárové preteky 
Disciplíny: Strelecký viacboj podľa modifikovaných pravidiel 
 Streľba z ľubovoľnej samonabíjacej zbrane 
Kategórie: Zmiešané družstvá, Muži, Ženy, Juniori a Hostia 
Štartovné: 10 € platené v hotovosti na mieste 
Zbrane a strelivo: Vlastné alebo zapožičané od držiteľa zbrojného preukazu 

v zmysle platnej legislatívy. Zbrane pre hostí zapožičia zväz. 
Poistenie: Účasť na vlastné riziko. Odporúča sa vlastné poistenie.  
Občerstvenie: Bufetovou formou v priestoroch strelnice 
Ceny do súťaže: Víťazi v každej kategórii obdržia poháre, medaile a diplomy. 
 Ceny do tomboly, ktorá bude zlosovaná na konci podujatia, 

venovala spoločnosť TALARON, oficiálny distribútor 
produktov Českej zbrojovky a Colt na Slovensku. 

Prihlášky a otázky: Mailom na prezident@szvvz.sk, alebo prostredníctvom SMS na 
číslo +421 903 267 666 priamo prezidentovi zväzu 
Ing. Michalovi Kvantovi. 

 V prihláške musí byť uvedené meno a priezvisko, rok narodenia 
a klubová príslušnosť KVvZ. 

 Prihlášku zaslať najneskôr do 3. apríla 2023. 
 
 
ORGANIZAČNÝ TÍM 
 
Riaditeľ pretekov: Ing. Michal Kvanta, prezident zväzu 
Tajomník: Miloš Stojkovič 
Predseda org. výboru: Ing. Rastislav Maršálek 
Hlavný rozhodca: Róbert Kirth 
PHK: Ing. Milan Daňo ml. 
Rozhodcovia: Stanislav Purgat, Peter Martišek, Milan Andelek, Milan Daňo st., 

Peter Slašťan, Ján Tóth 
Technický personál: Členovia klubu 063 Budmerice 
 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
07:45 – 08:45 Príchod a registrácia (prezentácia) – účasť nutná! 
09:00 – 09:20 Slávnostné zahájenie 
09:30 – 10:00 I. zmena (á 15 pretekárov) 
10:00 – 10:30 II. zmena (á 15 pretekárov), atď. 



PREVEDENIE DISCIPLÍN 
 
Strelecký viacboj podľa modifikovaných pravidiel 
 
1) Streľba z veľkokalibrovej pištole 

• typ zbrane v zmysle smernice streleckého viacboja SZVvZ 
• tri nástrelné rany v čase 2 minút  
• súťažná položka 10 rán v čase 3 minút 
• pretekár nesmie mať pomocníka – korektora 
• počas nástrelu môže pretekár pre kontrolu zásahov používať ďalekohľad alebo 

iné digitálne zariadenie bez blesku 
• počas plnenia disciplíny nesmie súťažiaci odložiť zbraň a musí dodržiavať zásady 

bezpečného uhla streľby a vybočenia ústia hlavne zo smeru streľby 
• pri plnení súťažnej položky je zákaz používania ďalekohľadu 
• po skončení plnenia disciplíny na pokyn rozhodcu si môžu pretekári skontrolovať 

zásahy v terči 
• súťažiaci môže v tejto disciplíne získať maximálne 100 bodov (10 zásahov 

s hodnotou 10) 
 
2) Streľba zo samonabíjacej zbrane vz. 58 

• typ zbrane v zmysle smernice streleckého viacboja SZVvZ 
• tri nástrelné rany v čase 2 minút v polohe ležmo 
• súťažná položka 10 rán v čase 3 minút v polohe ležmo 
• pretekár nesmie mať pomocníka – korektora 
• počas nástrelu môže pretekár pre kontrolu zásahov používať ďalekohľad alebo 

iné digitálne zariadenie bez blesku 
• počas plnenia disciplíny nesmie súťažiaci odložiť zbraň a musí dodržiavať zásady 

bezpečného uhla streľby a vybočenia ústia hlavne zo smeru streľby 
• pri plnení súťažnej položky je zákaz používania ďalekohľadu 
• po skončení plnenia disciplíny na pokyn rozhodcu si môžu pretekári skontrolovať 

zásahy v terči 
• súťažiaci môže v tejto disciplíne získať maximálne 100 bodov (10 zásahov 

s hodnotou 10) 
 
3) Hod gumenou atrapou granátu 

• hádže sa s gumenou atrapou granátu o hmotnosti 350g na vodorovný cieľ 
• vzdialenosť cieľa a odhodovej čiary v zmysle smernice streleckého viacboja SZVvZ 
• dva skúšobné hody v čase 30 sekúnd 
• päť súťažných hodov v čase 60 sekúnd 
• hodnotenie: 

o  zásahová zóna A – 2 x 1m – 3 body 
o  zásahová zóna B – 6 x 3m – 1bod 

• súťažiaci môže v tejto disciplíne získať maximálne 15 bodov (5 zásahov 
s hodnotou 3) 

 
 
 



Streľba z ľubovoľnej samonabíjacej zbrane 
 

• dlhé samonabíjacie zbrane kalibru 5,45 až 8mm 
• strelivo so stredovým zápalom 
• zásobovacie zariadenie na minimálne 10 nábojov 
• povolené mechanické mieridlá i optické zameriavacie zariadenia 
• hodnotení budú jednotlivci bez rozdielu kategórií 

 
 
SPRIEVODNÝ PROGRAM 
 
Predvádzanie zbraní 
Počas celej súťaže až do jej vyhodnotenia budú vyhradené stanovištia, na ktorých si 
pretekári budú môcť vyskúšať streľbu zo zbraní predvádzaných spoločnosťou TALARON, 
oficiálnym distribútorom produktov Českej zbrojovky a Colt na Slovensku. 
 
Tombola 
Po skončení odovzdávania cien víťazom bude zlosovaná tombola zo štartovných čísel 
súťažiacich, ktorí zotrvajú v mieste podujatia až dokonca. Súťažiaci, ktorí odíde pred 
zlosovaním tomboly automaticky stráca nárok na ceny. 
 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
Na strelnici sa pohybujú všetci súťažiaci a hostia, ktorí sú v blízkosti streliska, s ochranou 
zraku a sluchu. Zbrane sa prenášajú v ochrannom obale alebo v puzdre na opasku 
vybité a bez zásobníka v zbrani. Manipulácia len vo vyhradenej bezpečnej zóne a na 
palebnej čiare na povely rozhodcu. Ochrana sluchu pre hostí bude na zápožičku priamo 
na strelnici. 
 
Na podujatí neakceptujeme požitie žiadnych omamných a psychotropných látok, či už 
legálnych alebo nelegálnych. Strelnica a ani súťaž nie sú poistené osobitným poistením. 
 
Každý účastník je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice a zúčastňuje sa 
podujatia na vlastné riziko. 
 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžadujú okolnosti. 
 
 
 
 

 
 Ing. Michal Kvanta Ing. Rastislav Maršálek 
 Riaditeľ pretekov Predseda org. výboru 


