
STRELECKÁ  SÚŤAŽ 
 

9. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR 
predsedu MO APVV Čadca. 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
     Dňa 10. júna 2017 /sobota/ sa na strelnici v Rakovej uskutoční 9. ročník súťaže v streľbe 
z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca, súťaž 
v dvojboji v streľbe s pištole + malorážka.   
     Terče zabezpečí usporiadateľ súťaže, vlastné zbrane a strelivo /streľba z pištole/. Strelivo 
a malorážky  zabezpečí usporiadateľ.  
      Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje na vlastné riziko. 
      Usporiadateľ NEZABEZPEČUJE dopravu súťažiacim na miesto súťaže!! 
 
 
Prezentácia        :         od  08.30 do 09.00hod. 
Začiatok súťaže:          o 09:30hod.  
Vyhodnotenie   :          pol hodiny po ukončení pretekov  
Občerstvenie       :        bude zabezpečené 
 
Uzávierka prihlášok a účasti do 08. júna 2017 
Účasť môžete potvrdiť SMS-kou na MT  0903538425, alebo na email: 
adam.janesik@gmail.com 
 
 
     Tohto podujatia sa môžu zúčastniť aj členovia MO APVV, ktorí nebudú 
súťažiť v streľbe.  
 
 
     Ž i a d a m každého člena MO APVV Čadca, aby v uvedenom  termíne 
nahlásil svoju /ne/prítomnosť, aby sa zabezpečila strava a občerstvenie 
v primeranom množstve.!!! 
 
 
 
 
                                                                     Predseda MO APVV 
                                                                     Mgr. Adam Janešík 
 
 
 
 
 



 

P R O PO Z Í C I E 
 

9. ročníka súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR 
predsedu MO APVV Čadca. 
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
1.   SÚŤAŽ  JEDNOTLIVCOV V STREĽBE Z PIŠTOLE A MALORÁŽKY / dvojboj /. 

• Disciplíny - malorážka – 3 nástrelné,  10 súťažných,  vzdialenosť terčov 50 m,                                            
-                - VPi  - 3 nástrelné, 10 súťažných bez obmedzenia času, 10 súťažných   
do 1 minúty,  vzdialenosť terčov 25 m.     

• Počet nábojov – 13 ks pre malorážku,    23  ks do pištole.   
• Kategórie – súťaž  jednotlivcov bez rozdielu veku. 
• Ústroj a výzbroj - súkromné zbrane členov APVV, malorážky zabezpečené 

z Okresného združenia technických športových činností, strelivo do maloražiek 
zakúpené z finančných prostriedkov MO APVV Čadca. Strelecký športový alebo 
civilný odev, nie sú obmedzenia v druhu puzdra na zbraň, na zásobníky  a opasku 
ak spĺňajú bezpečnostné pravidlá. 

• Hodnotenie – poradie v súťaži sa určuje podľa počtu bodov v terčoch jednotlivých 
súťažiacich.  Ocenení budú prví traja súťažiaci. 

 
2  SÚŤAŽ  O  PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV ČADCA. 

• Disciplíny – VPi  13 výstrelov, /10 najlepších zásahov sa počíta/. 
• Kategórie -  jednotlivci - muži do 60 rokov, nad 60 rokov. 

                                    - 3 členné družstvá BEZ ROZDIELU VEKU. 
• Hodnotenie – 1. – 3. miesto v každej kategórii, jednotlivcov aj družstiev, víťazné   

družstvo získa putovný pohár predsedu MO APVV Čadca. 
                                                    
 

ORGANIZA ČNÝ VÝBOR: 
 
 

Riaditeľ súťaže       :   Mgr. Adam Janešík, predseda MO APVV Čadca 
Tajomník súťaže     :   Mgr. Ľubomír  Kultán 
Riadiaci strelieb    :   Jozef Kuric 
Hlavný rozhodca   :   Jozef  Čagala 
Rozhodca                :   Anton Hlava,  
 
Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu propozícií. 
 
 
 

                                                        Predseda MO APVV Čadca 
                                                             Adam Janešík 

 


