
Pokyny  

Strelecká súťaž 3GUN



__________________________________________________________________________________ 

Kedy: 23. Novembra  2019  o  10:30 hod.
Kde: Strelnica – Senica, Čáčov – dlhé strelisko 

Štartovné: 5€ 

Nahlásenie účasti členov OZMYPOLICE, účast treba nahlasiť do 20.3.2019 Streda na 
michal.bordac@mypolice.sk   Nenahlasený účastnik nemá právo sa súťaže zúčastnit ani ako divák

Zbrane:  Puška:   7,62x39, .223, a pod. (nie však .22) – napr. AK47, VZ58, AR15 - 
minimálny počet nábojov - 12, 

Pištoľ:   9 mm a pod. (nie však .22) – ideálne samonabíjacia zbraň - 
minimálny počet nábojov – 30, 

Brokovnica:  12, alebo 16 TRAP – ideálne pumpa, alebo samonabíjacia zbraň 
(môže byť aj broková dvojka alebo broková kozlica) 
minimálny počet nábojov – 8. 

!!! Základné pokyny bezpečnosti v rámci súťaže !!! 

 Na strelnici sa s nabitou zbraňou pohybuje len strelec ktorý práve súťaží, to

znamená, že nikto iný nesmie mať zbraň pripravenú k okamžitej streľbe t.j. náboj

v komore hlavne, ani zásobník v zbrani,

 Zásobníky, ktoré nie sú pevne spojené so zbraňou, môžu byť napáskované strelivom,

 Nabíjanie zbrane VZ58 nie je povolené tzv. páskami, kde je zásobník umiestnený

v zbrani a strelivo sa do zásobníka vsúva cez záver.  Toto „páskovanie“ je dovolené

len pred streleckou pozíciou, kedy je súťažiaci na rade a na strelisku sa už nikto

nepohybuje,

 Všetci zúčastnení sú povinní používať v bezprostrednej blízkosti streliska a pri výkone

streľby ochranu zraku a sluchu. (bezpečnú vzdialenosť určí usporiadateľ / rozhodca),

 Počas súťaženia musí zbraň vždy smerovať smerom k terčom,

 Počas presunov medzi streleckými postami má strelec vždy prst mimo spúšte.

 Všetci zúčastnení (aj nesúťažiaci) počúvajú pokyny usporiadateľa / rozhodcu!

! Za porušenie bezpečnostných pokynov bude súťažiaci diskvalifikovaný ! 

Členov dôrazne žiadame k rešpektovaniu pokynov usporiadaťelského klubu. Nerešpektovanie 
pokynov bude mať za následok vykazanie zo strelnice a obmedzenie vstupu k buducím suťažiam. 
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Pokyny „súťaž“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Súťažiaci nabije zásobník brokovnice a zbraň nechá položenú na poste F. Zbraň môže byť odistená, 
avšak v komore nesmie byť náboj. Strelec, ktorý bude súťažiť s brokovou dvojkou, alebo brokovou 
kozlicou, môže mať náboje vložené v komorách hlavne, avšak  zbraň  musí byť tzv. „zalomená“. 

Hlaveň/hlavne zbrane zanechá otočenú/é k bočnému valu 
a presúva sa na začiatok strelnice. 
 

- Súťažiaci na poste A nabíja zásobník do pištole 
a bez náboja v komore ju vloží do opaskového, alebo 
stehenného puzdra,  

- Nabíja pušku a odistenú s nábojom v hlavni, čaká 
na pípnutie timera. (môže zahlásiť „PRIPRAVENÝ“) 
Zbraň musí celú dobu smerovať smerom k terčom a strelec 

má prst mimo spúšte! 
- Po zaznení pípnutia, súťažiaci strieľa spoza nízkej 

zásteny na papierové terče vo vzdialenosti 50, 75 a 100 
metrov. Túto stenu môže použiť na opretie predpažbia 
zbrane. Je dovolená streľba v stoji alebo  v kľaku, 

- Do každého papierového terča umiestni 
minimálne 2 zásahy, ale maximálne 4. Biely terč musí byť 
bez zásahu, 

- Na každom terči sa počítajú do bodovania 2 
najlepšie zásahy, 

- Po dostrieľaní na poste A, sa súťažiaci presúva na 
post B, počas presunu nesmie mať prst na spúšti! 
 



 
 
Na poste B súťažiaci strieľa cez otvor v zástene, 

- Do každého papierového terča umiestni minimálne 
2 zásahy, ale maximálne 4. Biely terč musí byť bez 
zásahu, 

- Na každom terči sa počítajú do bodovania 2 
najlepšie zásahy, 

- Po dostrieľaní súťažiaci zbraň vybije, skontroluje či 
nie je náboj v hlavni a vykoná smerom k terčom 
ranu istoty, 

- Pušku následne položí na stôl pri zástene. (hlaveň 
smeruje smerom k terčom), 

        -    Následne sa presúva  k postu C, počas presunu môže 
 vybrať pištoľ z puzdra a s prstom mimo spúšte 
 „obtiahne“ záver (pripraví zbraň na streľbu), 
 

 

 

 

 

Pozor, nebezpečný post C ! 
- Na  poste C sa vykonáva streľba z jednou 

rukou, 
- Súťažiaci musí jednou rukou držať (ľahký) kryt 

okna nad sebou a druhou rukou strieľa na papierové 
terče. 
Pri otváraní tohto okna treba dbať na najvyššiu 
opatrnosť, strelec nesmie dať ruku pred hlaveň !!! 

- Do každého papierového terča umiestni 
minimálne 2 zásahy, ale maximálne 4. Biely terč musí 
byť bez zásahu. 

- Na každom terči sa počítajú do bodovania 2 
najlepšie zásahy, 
       -     Po dostrieľaní púšťa kryt okna, ale opäť veľmi 
opatrne, tak aby nevložil ruku pred hlaveň,  alebo 
mu kryt nevyrazil zbraň z ruky!!! 

- Presúva sa na post D, s prstom na zbrani 
mimo spúšte, 

Súťažiaci sa bude musieť presúvať cez val, preto 

treba dbať na zvýšenú opatrnosť, aby sa na ňom 

nepotkol, alebo nepošmykol!!! 

 

 



 
 
 
 
 
Na poste D súťažiaci strieľa cez dvere na papierové terče 
a gongy. 

- Do každého papierového terča umiestni minimálne 
2 zásahy, ale maximálne 4.  

- Na každom terči sa počítajú do bodovania 2 
najlepšie zásahy. 

- Gongy musia po zásahu padnúť na zem, ak 
rozhodca ohlási zásah bez toho aby gong spadol, súťažiaci 
nemusí na ten istý gong strieľať ešte raz. 
       -       Po dostrieľaní sa presúva k postu E , 

 

 

 

 

 

 

 

Na poste E súťažiaci strieľa spoza nízkej zásteny na 
papierové terče a gongy, 

- Do každého papierového terča umiestni 
minimálne 2 zásahy, ale maximálne 4. Biely terč 
musí byť bez zásahu. 

- Na každom terči sa počítajú do bodovania 2 
najlepšie zásahy. 

- Gongy musia po zásahu padnúť na zem, ak 
rozhodca ohlási zásah bez toho aby gong spadol, 
súťažiaci nemusí na ten istý gong strieľať ešte raz. 

- Po dostrieľaní súťažiaci zbraň vybije, skontroluje 
či nie je náboj v hlavni a vykoná smerom 
k terčom ranu istoty, 

Zaistenú zbraň schová naspäť do opaskového, alebo 

stehenného puzdra a presúva sa k postu F. 

 

 

 

 



 

Na poste F súťažiaci zoberie 
brokovnicu a strieľa z bočných strán 
zásteny na holuby a poppre. 

Tento post počíta s nutnosťou 
prebitia zbrane, 

- Jeden popper má 
mechanizmus, ktorý po zásahu 
a sklopení vymrští do vzduchu 
holuba, súťažiaci ho musí trafiť za 
letu, (ležiaci na zemi už nie), 

- Poppre musia po zásahu 
padnúť na zem, ak rozhodca ohlási 
zásah bez toho aby spadol, súťažiaci 
nemusí na ten istý popper strieľať 
ešte raz, 

- Súťažiaci musí strieľať 
z každej strany zásteny, minimálne 2 
výstrely. (Ideálne pre praváka, 
vystreliť na 2-3 terče z ľavej strany, 
pri presune dobiť zásobník 2 nábojmi 
a pokračovať v streľbe z pravej 
strany), 
 
 

- Po dostrieľaní súťažiaci oznámi rozhodcovi, že dostrieľal (HOTOVO, KONIEC), zbraň vybije, 
skontroluje či nie je náboj v nábojovej komore/ hlavni a vykoná smerom k terčom ranu 
istoty,  

- Následne sa presunie do bezpečného priestoru. 
 

Všetky výsledky sa budú zapisovať do vopred pripravenej tabuľky. 
 
 

Po kontrole všetkých terčov a zapísaní času, bude táto tabuľka prenesená do 
programu podľa pravidiel USPSA, súťaž bude vyhodnotená na mieste. 

 
* V prípade použitia kolimátora, puškohľadu, alebo iného doplnkového zameriavača, sa súťažiacemu 
pripočíta   + 1 sekunda za každý výstrel. 
 
**Súťažiaci ktorý bude strieľať brokovou dvojkou, alebo brokovou kozlicou, bude mať odpočítanú -1 

sekundu za každý výstrel, z dôvodu častejšieho prebitia zbrane. 
 



December 2018 

Prevádzkový poriadok 
Športovo-streleckého klubu .357, o. z. 

Práva a povinnosti návštevníka strelnice: 

Pri prvej návšteve musí absolvovať poučenie o týchto bezpečnostných a prevádzkových 

predpisoch správcom strelnice/inštruktorom. 

 Nesmie byť pod vplyvom alkoholu. 

 Musí mať 18 rokov (alebo minimálne 15 rokov, pričom musí byť sprevádzaný inštruktorom). 

 Musí dodržiavať príkazy správcu strelnice/inštruktora, bezpečnostné a prevádzkové predpisy. 

 Na požiadanie sa musí preukázať klubovým preukazom, zbrojným preukazom a dokladom 

totožnosti. Pred začatím streľby sa zapíše do dochádzkovej knihy. 

 V prípade podozrenia z požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných látok u strelca, 

má správca strelnice/inštruktor právo strelcovi odmietnuť výkon streľby a vykázať ho 

z priestorov strelnice. 

 Má právo požadovať od správcu strelnice/inštruktora, aby mu podal odbornú inštruktáž o cvičnej 

streľbe. 

 Strelec je povinný od vstupu do strelnice až po jej opustenie rešpektovať všetky pokyny 

správcu strelnice/inštruktora. 

 Počas vyhradenej doby má právo využívať pridelený strelecký stav na cvičnú / športovú streľbu. 

 Strelec sa je povinný pred manipuláciu so zbraňou presvedčiť, či v nábojovej komore nie je 

náboj. 

 Má právo použiť svoju zbraň a náboje, alebo si môže zbraň a náboje zapožičať od niektorého z iných 

strelcov. 

 Počas streľby musí mať nasadené tlmiče hluku. V prípade streľby na kratšiu vzdialenosť alebo 

do kovových terčov musí mať nasadenú ochranu očí (strelecké okuliare). Toto platí aj pre 

strelcov v jeho blízkosti! (minimálne do 20 m) 

 Má právo žiadať o pomoc pri poruche zbrane. Minimálne upozorniť ostatných strelcov v jeho 

blízkosti o probléme so zbraňou. 

 V žiadnom prípade nenecháva svoju zbraň a strelivo bez dozoru a nezabezpečené pokiaľ sa 

vzďaľuje od stanovišťa. (zbraň musí byť vybitá s otvoreným uzáverom a bez zásobníka resp. 

nábojov) 

 Prísne sa zakazuje mieriť so zbraňou mimo vyhradeného priestoru (do strán, do tylového 

priestoru atď.) aj keď zbraň nie je nabitá. 

 Strelec zastaví streľbu na povel správcu strelnice, inštruktora alebo v prípade spozorovania 

osoby, zvieraťa v priestore ohrozenom streľbou alebo v prípade poškodenia zariadenia 

strelnice. 

 Za hrubé porušenie bezpečnostných opatrení sa považuje, keď strelcovi spadne zbraň, keď dôjde 

k náhodnému výstrelu, alebo strelec vystrelí skôr, než mu to povolí správca strelnice/inštruktor, za 

mierenie mimo terčový priestor alebo nerešpektovanie pokynov správcu strelnice/inštruktora. 

 Po vystrieľaní všetkých nábojov strelec skontroluje zbraň, či sa v nábojovej komore 

nenachádza náboj, vykoná ranu istoty smerom k terčom a zbraň odloží na určené miesto 

(puzdro) a až potom opustí priestor strelnice. 

 Strelec sa nepohybuje po areáli strelnice (medzi stanovišťami) s nabitou zbraňou. 

 V prípade hrubého porušenia bezpečnostných alebo prevádzkových predpisov bude strelec 

vykázaný z priestorov strelnice. 

 




