
SLOVENSKÝ  STRELECKÝ  ZVÄZ
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A  ŠPORTU   SR  

mesto Spišská Nová Ves  a 

športovo strelecké  kluby  SPIŠAN a Rušňové depo 

   

OTVORENÉ  MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

v národných disciplínach:  RVzPi 2x30,  ŠtVzPi 20+20+20  a  ŠpVzPi 30+30

1. apríla 2017
Stála vzduchovková strelnica "Kúpalisko" Za Hornádom 15

Spišská Nová Ves 



P R O P O Z Í C I E

Usporiadateľ: SSZ Bratislava, KV SSZ Košice
Technické zabezpečenie: ŠSK SPIŠAN-Klub spišských strelcov a ŠSK Rušňové depo Sp.Nová Ves

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
Hosť : PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta Spišská Nová Ves 

Riaditeľ súťaže  :  Ján Mlynarčík,  predseda ŠSK Rušňové depo 
Prezident SSZ: Miloslav Benca 
Tajomník súťaže: Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov  
Hospodár súťaže:  Juliana Bajtošová 
Vedúci tech. úseku: Boris Garajček  
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Borz, lic. A036    
Zbor rozhodcov: deleguje komisia rozhodcov SSZ a KV SSZ Košice

Dátum  pretekov: 1. apríl 2017
Miesto pretekov: Stála vzduchovková strelnica "Kúpalisko" Za Hornádom 15, Sp. N. Ves 

Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby ISSF a týchto propozícií. 
M SR sú súťažou nominovaných športovcov SSZ.

Preplácanie: Delegovaným rozhodcom a činovníkom pretekov podľa smernice SSZ, ostatní 
účastníci na vlastné náklady.

Disciplíny národné:    Rýchlopalná vzduchová pištoľ   / RVzPi 2x30 /
Štandarná vzduchová pištoľ       / ŠtVzPi 20+20+20 /

                 Športová vzduchová pištoľ         / ŠpVzPi 30+30 /
 
Kategórie : zmiešane
Účastníci : nominovaní pretekári a členovia streleckých zväzov s platným preukazom
Technické informácie:  Súťaž v národných disciplínach RVzPi 2x30,  StVzPi 20+20+20  a  ŠpVzPi 

30+30 je súťažou jednotlivcov. Primerane sa riadi všeobecnými technickými 
pravidlami  (VTP) pre pištoľové disciplíny  na vzdialenosť 25 m s rozdielom :

  - zbraň samonabíjacia vzduchová alebo plynová 
- odpor spúšte  500 g
- vzdialenosťou streľby : 10 metrov
- rozmer terčov :
Pre RVzPi  2x30  - otočný terč  prevzatý z ČR rozmerov :

kruh 10 = 40 + 0,1 mm 
kruh   9 = 66 + 0,2 mm 
kruh   8 = 92 + 0,2 mm 
kruh   7 = 118 + 0,2 mm 
kruh   6 = 144 + 0,2 mm 
kruh   5 = 170 + 0,2 mm

kruh stredovej desiatky = 20 mm  + 0,1 mm 
hrúbka čiar   = 0,1 až 0,2 mm 
najmenší viditeľný rozmer terčového listu = 180 × 180 mm
Pre ŠtVzPi 3x20 a mierenú streľbu   ŠpVzPi 30+30   klasický  medzinárodný
pištoľový terč pre  vzduchovú pištoľ na 10 m rozmeru 155,5x59,5 mm    

Uvedené disciplíny sa strieľajú na papierové terče za použitia otočných zariadení, 
bez približovania,  teda je povolené používať ďalekohľady. Usporiadateľ  
zabezpečí tri otočné  strelecké stavy. 



Disciplíny RVzPi 2x30,  StVzPi 20+20+20  je možné strieľať iba samonabíjacou  
päťranovou  vzduchovou alebo plynovou  pištoľou.  

Pri nabíjaní na otočné terče je v prípade jednoranovej vzd. pištole 
povolené jej opretie o stôl alebo podložku pre čas nevyhnutne nutný na nabitie. 
Strelec je ale povinný zaujať, pred otvorením terčov,  pohotovostný postoj. 

Pri hodnotení zásahov u otočných terčov je pretekár povinný odložiť a zabezpečiť zbraň 
podľa platných predpisov!

PROGRAM
 

08.00 – 08.30 hod.  prezentácia 1. zmeny, ostatní priebežne
08.30 -  Otvorenie majstrovstiev 

    08:45 -  nástup 1. zmeny, prvá časť  RVzPi  2x30, ostatné zmeny priebežne 
13:00 -  nástup 1. zmeny  5 súťažiacich – mierená ŠpVzPi 30+30, ostatné zmeny priebežne 

  13:00 -  nástup 1. zmeny  5 súťažiacich –  ŠtVzPi 20+20+20, ostatné zmeny priebežne 
15:00 -  nástup a začiatok prípravy druhej časti – otočná z disciplíny ŠpVzPi 30+30 
16:00 -  predpokladané vyhlásenie výsledkov

Štartovné : 8,- Eur za štart v disciplíne
Zbrane a strelivo: Vlastné alebo klubové 
Odmeny a ceny: I. - III. miesto v každej disciplíne 
Protesty: Podľa pravidiel športovej streľby s vkladom 10,- Є.
Občerstvenie:            Zabezpečené v blízkom areáli krytej plavárne a hotela Preveza na vlastné náklady, 

obed  hradí  uspriadateľ.
Ubytovanie : Možnosť si individuálne zabezpečiť v blízkom hoteli Preveza:

http://www.hotel-preveza.sk/  Usporiadateľ neberie objednávky na ubytovanie!

Prihlášky a informácie:  Ing. Jozef Borz, tel. +421 905954431;  e-mail: borzjozef@gmail.com

Upozornenie :  Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pretekárom, ani ostatným 
účastníkom pretekov, ani za škody nimi spôsobené. 

Poznámka: Výsledkové listiny budú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa a  SSZ: 
www.strelnica.snv.sk www.shooting.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v nutných prípadoch. Pretekári
a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.

Predseda ŠSK Spišan 

Radoslav Hozza 

Propozície schválené Výkonným výborom SSZ  2.3.2017 v Bratislave

http://www.hotel-preveza.sk/
http://www.shooting.sk/
http://www.strelnica.snv.sk/

