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kvalifikačných pretekov v streleckom trojboji SZVvZ na rok 2018

Z

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.
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.
Všetky KP sú organizované ako samostatné preteky.
Usporiadateľ KP a M SR je povinný dodržať túto vykonávaciu smernicu a platné Smernice
SZVvZ.
Termíny, miesta konania jednotlivých KP a M SR s kontaktnými adresami ich usporiadateľov
sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vykonávacej smernice.
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2.

Podmienky účasti v KP a povinnosti klubov:

2.1

V KP sa môžu zúčastniť všetci členovia SZVvZ, ktorí si splnia povinnosti voči SZVvZ, tj.
úhrada členského v termíne do 31.3.2018, a do pretekov sa prihlásia v zmysle propozícií
jednotlivých pretekov a splnia podmienky pre účasť, uvedené v propozíciách (napr. uhradia
štartovný poplatok).
Ak sa prihlásený pretekár nemôže v pretekoch zúčastniť, je povinný túto skutočnosť do času
prezentácie oznámiť usporiadateľovi.

2.2

3.

Technické podmienky pretekov:

3.1

Pre organizovanie KP a M SR platia smernice SZVvZ:
a) táto vykonávacia smernica KP na rok 2018,
b) Všeobecné pravidlá športovo streleckých súťaží KVvZ (Smernica č. 3),
c) Pravidlá streleckého trojboja KVvZ (Smernica č. 5),
d) Smernica pre priznávanie výkonnostných tried v SZVvZ (Smernica č. 4),
e) Smernica pre činnosť rozhodcov v súťažiach KVvZ (Smernica č. 1).
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.
Pretekár strieľa jednu disciplínu (pištoľ alebo revolver) v jednej zmene. Pretekár strieľa
druhú disciplínu (pištoľ alebo revolver) až po ukončení prvej disciplíny.
Po každej päťranovej položke usporiadateľ vymení terče s výnimkou nástrelu, po ktorom
môže terče prelepiť so súčasným zaznamenaním zásahu. Použité prelepky nesmú byť
kontrastnej farby vzhľadom k podkladu terča.
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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

4.2

Ústredná rada SZVvZ ako riadiaci orgán KP a M SR zabezpečí:
Na svojej web-stránke www.szvvz.sk zverejnenie:
a) tejto vykonávacej smernice do 1. apríľa 2018,
b) propozícií jednotlivých KP 20 dní pred termínom ich uskutočnenia,
c) výsledkových listín z jednotlivých KP do 10 dní po ich uskutočnení,
d) priebežného poradia v jednotlivých disciplínach pre kvalifikáciu na M SR do sedem dní
od doručenia výsledkových listín z KP,
e) propozícií M SR do 14 dní pred ich uskutočnením,
f) výsledkovej listiny z M SR do sedem dní po ich uskutočnení.
Na základe podkladov ŠTK vydanie a distribúciu nominačných listov jednotlivcov, ktorí sa
kvalifikovali na M SR.

.

5.

Povinnosti usporiadateľov KP a M SR:

5.1
5.2

Zabezpečiť preteky materiálne, technicky a organizačne podľa platných pravidiel.
Pozvať delegovaných rozhodcov a zabezpečiť potrebný počet ostatných rozhodcov
a technického personálu.
Spracovať propozície a tieto zaslať riadiacemu orgánu najneskôr 21 dní pred konaním
pretekov na ich zverejnenie na web-stránke SZVvZ.
Registrovať prihlášky KVvZ a oznámenia o odrieknutí účasti.
Zabezpečiť bezprostredne pred konaním pretekov preberanie zbraní. Čas preberania zbraní
uviesť v propozíciách pretekov.
Spracovať a poslať konečnú podpísanú výsledkovú listinu do siedmich dní po ukončení
pretekov:
a)
prezidentovi SZVVZ
b) predsedovi ŠTK - kontakt: e-mail Milan.Stacho@fpedas.uniza.sk
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6.

Podmienky nominácie na M SR 2018:

6.1

Na M SR bude na základe súčtu troch najlepších výsledkov v KP nominovaných
a) 30 najlepších pretekárov z revolveru,
b) 40 najlepších pretekárov z pištole.
O odôvodnenom zvýšení počtu pretekárov v jednotlivých disciplínach na M SR na základe
požiadavky usporiadateľa rozhodne ŠTK.
Pri zhodnom súčte najlepších výsledkov na postupovom mieste postupuje pretekár s lepším
najnižším (štvrtým, tretím ...) dosiahnutým výsledkom.

6.2
6.3

7.

Ekonomické zabezpečenie KP a M SR:

7.1. SZVvZ poskytne usporiadateľovi KP finančný príspevok na čiastočné vykrytie nákladov
spojených s usporiadaním pretekov v sume 1,5 € na jedného pretekára v každej disciplíne
preteku.
7.2 Suma štartovného za jednu disciplínu:
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7.3
7.4

8.

a) Do10,- € za pretekára, prihláseného v zmysle tejto vykonávacej smernice,
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.
Nominovaným rozhodcom a činovníkom KP usporiadateľ preplatí náležitosti podľa platnej
smernice o hospodárení a správe majetku v SZVvZ. (Smernica č. 7)
Ostatní účastníci sa v KP a M SR zúčastňujú na vlastné alebo klubové náklady. Ostatní
účastníci sa v KP a M SR zúčastňujú na vlastné alebo klubové náklady.

Záverečné ustanovenie:
Táto vykonávacia smernica bola prerokovaná a schválená na zasadaní ÚR SZVvZ

v Bratislave dňa 3. marca 2018 a nadobúda účinnosť dňom 3. marca 2018.

Miroslav Jánoš, v. r.
prezident SZVvZ
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Príloha č. 1: Kalendár konania KP a M SR v streleckom trojboji v roku 2018
Dátum
21.4.
22.4..
28.4..
29.4.
2.6.
3.6
9.6.
7.7
8.7
28.7.
29.7
18.8.
19.8.
25.8.
26.8.
22.9.

Miesto konania pretekov
Prešov
Michalovce
SAV Bratislava
SAV Bratislava
Turany
Turany
Malacky
Príbelce
Príbelce
Čáčov
Čáčov
KE- Podhradová
KE- Podhradová
Hruštín
Hruštín
Turany

1. KP
2. KP
3. KP
4. KP
5. KP
6. KP
7. KP
8. KP
9. KP
10. KP
11. KP
12. KP
13. KP
14. KP
15. KP
Turany

Zodpovedný
Priputen
Barna
Lipovský
Lipovský
Mertl
Mertl
Haramia
Gábor
Gábor
Bartovič
Bartovič
Gazdagová
Gazdagová
Jancek
Jancek
Mertl

Kontaktné údaje usporiadateľov KP a M SR
Miesto KP

Usporiadateľ

Prešov

KVvZ Prešov

Michalovce

Bratislava
Turany
Malacky
Príbelce
Čáčov
KE - Podhradová
Hruštín

Kontaktné údaje

Ing. Július Priputen, Kanaš 972, 082 21 Veľký Šariš
č. tel. 0908 315 215, e-mail: julo.p@orangemail.sk
KVvZ Michalovce Ing. Jozef Barna, Komenského 12, 071 01 Michalovce č.
tel. 0907 662 553
e-mail: kvvzmi@minet.sk
KVvZ SAV
Eduard Lipovský, Dúbravská cesta 9, Bratislava
č. t., 0910 941 582, e-mail: edo.lipovsky@mail.t-com.sk
KVvZ Turany
Miroslav Ujček
č. tel. 0907 203 348, e-mail: ujcek@stonline.sk
KVvZ Malacky
Ing. Marian Haramia, Ľ. Zúbka 1178, 90101 Malacky,
č. trl. 0905 329 083, e-mail: staso@inmail.sk
KVvZ LIAZ VK Branislav Gábor, Červenej armády 552/3 99001 Veľký
Krtíš, č. tel. 0903 345 737
e-mail: brancaleone@centrum.sk knapek.j@gmail.com;
KVvZ BA01
Ľubomír Bartovič, Večernicová 15, 841 05 Bratislava
č.tel. 0918 942 024, e-mail: lubo@skpalex.sk
KVvZ Košice
Ing. Karol Hruška, č.tel. 03110 381671,
e-mail: k.hruska54@gmail.com
KVvZ Hruštín
Jozef Jancek, Radzovka 571/90, 029 52 Hruštín
č. t. 0904 939 504, jozojancek@gmail.com
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