
P R O P O Z Í C I E 

XIV. ročník súťaže v bojovej streľbe  

vo výcvikovom roku 2018 
 

  

Cieľ a špecifikácia súťaže: 

 
- preveriť úroveň pripravenosti účastníkov súťaže v použití krátkej a dlhej služobnej zbrane 

a štandardného výstroja pri riešení simulovaných podmienok bojových situácií v dvojčlennom družstve, 

- porovnať strelecké zručnosti príslušníkov OS SR s príslušníkmi ostatných ozbrojených zložiek 

a vybranými hosťami, 

- čo najviac priblížiť podmienky a spôsob hodnotenia súťaže bojovým podmienkam pri použití zbrane. 

 

Nakoľko sa jedná o vysokú odbornú náročnosť z hľadiska použitia streleckých návykov a zručností 

v sťažených podmienkach za súčasného riešenia streleckej situácie dvomi strelcami, je nutné, aby vyslaní 

príslušníci mali bezpodmienečne zvládnuté základné návyky pri používaní krátkej a dlhej  služobnej zbrane 

a všeobecný prehľad o pravidlách športovej streľby. 

 

 

VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA 

 

 
Usporiadateľ:  Centrum výcviku Lešť 

Organizátor:   Centrum výcviku Lešť 

Termín konania: 10.-11.07.2018 (dvojdňová súťaž) 

Miesto konania:   VP VO Lešť  

Riaditeľ súťaže: Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ 

Prihlášky:  zaslať do 28.06.2018 do 12:00 hod. 

   Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce 

fax: 0960/465 509, 045/556 27 96 

tel. č.: 0960/465 311 

   email: jana.futakova@mil.sk 

Po uvedenom termíne registrácia nebude akceptovaná!!!. Zaslaním prihlášky 

menovaný zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami streleckej súťaže, 

ktoré sú uverejnené na stránke www.lest.mil.sk. Neoboznámenie s pravidlami 

súťaže nebude akceptované.  V prípade neúčasti na súťaži z akýchkoľvek 

dôvodov po zaslaní prihlášky, oznámiť túto skutočnosť  na uvedené kontakty! 
Rozhodcovský tím:  Hlavný rozhodca - rtm. Luboš ROHOŇ +  určení rozhodcovia 

Organizačný tím: inštruktori OdŠV CV Lešť  

 

Účastníci súťaže: maximálna kapacita súťažiacich je limitovaná na celkový počet 60 družstiev 

   počet družstiev pre jednotlivé skupiny a rezorty je rozdelený:  

- dvojčlenné družstvá príslušníkov rezortu OS SR 

kapacita 24 družstiev 

- dvojčlenné družstva príslušníkov z mimorezortných ozbrojených zložiek 

kapacita 24 družstiev 

- dvojčlenné družstvá pozvaných hostí (účasť výlučne na pozvanie organizátora) 

kapacita 12 družstiev 

 

Poznámka :   počet príslušníkov z jedného útvaru je limitovaný – maximum dve dvojice,  

pričom títo môžu súťažiť len v jednej kategórii !!! 
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Kategórie:   Kategória 1 (MAKAROV) 

                      družstvá ozbrojených zložiek Pi 9 mm Makarov, Útočná puška – len mechanické mieridlá 

                      Kategória 2 (LUGER) 

    družstvá ozbrojených zložiek Pi 9 mm Luger, Útočná puška – len mechanické mieridlá  

                      Kategória 3 (OPEN) 

    družstvá ozbrojených zložiek Pi 9 mm, Útočná puška – optické mieridlá a doplnky 

  družstvá pozvaných hostí Pi 9 mm, Útočná puška – bez obmedzení 

Kategória 4 (NAJLEŠÍ JEDNOTLIVEC) 

    Jednotlivec bez rozdielu kategórií 

  

Ceny:            Družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii získajú diplom a trofej.  

 Jednotlivci na prvých troch miestach bez rozdielu kategórií získajú diplom a trofej. 

 Víťaz streleckého súboja získa trofej pre najlepšieho strelca. 

Celkové víťazné družstvo z kategórie 1 a 2 bez rozdielu získa titul a putovný pohár. 

    
Štart bude umožnený iba riadne a včas zaregistrovaným príslušníkom!!!! Z kapacitných dôvodov 

bude registrácia vykonávaná podľa dátumu a času (doručenia prihlášky). V prípade nenaplnenia kapacity 

voľných miest v niektorej kategórii do termínu registrácie, má usporiadateľ právo dodatočne doplniť 

a rozšíriť registráciu z počtu prihlásených evidovanými v poradí ako náhradníci* pre danú kategóriu po 

termíne, čo bude dotknutým súťažiacim v dostatočnom predstihu oznámené. 

 

*Každá jednotka má právo prihlásiť družstvá v limite max. 2 dvojice – následne môže do prihlášky uviesť 

ešte max. 2 dvojice ako náhradníkov pre prípad nenaplnenia kapacity súťažiacich. Organizátor si 

vyhradzuje právo zaradiť týchto náhradníkov aj do inej kategórie - spravidla OPEN - so súhlasom 

registrovaných. 

 

Výstroj: Každý účastník bez rozdielu kategórie si zabezpečí výstroj vo vlastnej réžii. 

                      Kategória 1 (MAKAROV): 

odev poľný, prilba, chrániče zraku a sluchu, puzdro na zbraň Pi* a taktická výstroj*  

(balistická vesta [nosič plátov], nosiče na zásobníky pre Útočnú pušku a Pi a pod.) 

Kategória 2 (LUGER): 

služobná rovnošata (maskáče, kombinéza), prilba, chrániče zraku a sluchu, puzdro na zbraň 

Pi* a taktická výstroj* (balistická vesta [nosič plátov], nosiče na zásobníky pre Útočnú 

pušku a Pi a pod.)  

Kategória 3 (OPEN): 

military oblečenie, prilba, chrániče zraku a sluchu, puzdro na zbraň Pi a taktická výstroj 

podľa vlastného uváženia (balistická vesta [nosič plátov], nosiče na zásobníky pre Útočnú 

pušku a Pi a pod.)  

 

*Puzdro na zbraň Pi, prilba, vesta a taktická výstroj (nosiče zásobníkov Pi a Útočnú pušku), ktoré 

príslušník reálne používa pri výkone služby (nie športové "IPSC...") 

       
Výzbroj: Každý účastník si zabezpečí vo vlastnej réžii 

Kategória 1 (MAKAROV): 
služobná zbraň  Pi 9 mm Makarov (*)  a min. 3 zásobníky 

služobná zbraň Útočná puška (**) a min. 3 zásobníky 

Kategória 2 (LUGER): 
družstvá ozbrojených zložiek : služobná zbraň Pi 9 mm Luger (*) a min. 3 zásobníky 

služobná zbraň Útočná puška (**) a min. 3 zásobníky 

 

Kategória 3 (OPEN): 

družstvá ozbrojených zložiek : služobná zbraň Pi 9 mm Luger (*) a min. 3 zásobníky 

služobná zbraň Útočná puška (***) a min. 3 zásobníky 

pozvaní hostia : ľubovoľná krátka zbraň 9 mm a min. 3 zásobníky 

  Útočná puška s ľubovoľnými úpravami (+povinný popruh) a min. 3 zásobníky  
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Počas riešenia streleckých situácií majú príslušníci dlhú aj krátku zbraň pri sebe (prípadne ju uložia 

podľa spresnenia na briefingu každej streleckej situácie).  

*    služobná zbraň Pi bez úprav (max. náterom farebne upravené mieridlá) 

** služobná zbraň Útočná puška – zavedená v OS SR (Sa vz. 58, CZ 805 Bren A1, HK 416, M4A1) iba 

s mechanickými mieridlami (max. povolené úpravy: nasadený kompenzátor, úprava predpažbia, pažbička) 

*** služobná zbraň Útočná puška – zavedená v OS SR (Sa vz. 58, CZ 805 Bren A1, HK 416, M4A1) 

s osadenými optickými zameriavačmi a s ľubovoľnými úpravami bez možnosti použitia laserového 

označovača. 

 

Počet rán:   Každý účastník si zabezpečí muníciu vo vlastnej réžii. 

                   Minimálny počet rán:   Pi               - min.  300 ks Nb (vrátane Shoot-off) 

                                        Útočná puška    - min.  250 ks Nb (vrátane Shoot-off) 

          Použitá munícia v kategóriách 1 a 2 musí byť originálna (neprebíjaná). 

 

Munícia príslušníkov ozbrojených zborov bude podľa výkazov bude po celú dobu súťaže 

zabezpečená v príručnom sklade streliva Odboru špeciálneho výcviku CV Lešť a vydávaná podľa 

rozhodnutia hlavného rozhodcu. 

Príslušníci OS SR uvádzajú ako riadiaceho do výkazu munície vz. 16 jedného zo súťažiacich príslušníkov.  

 

Zbrane účastníkov súťaže budú umiestnené v zabezpečenom skladisku zbraní Odboru špeciálneho 

výcviku CV Lešť. Účastník súťaže si prinesie výpis z rozkazu o odvelení zbraní. Účastník súťaže zabezpečí 

zaslanie evidenčných čísel zbraní na adresu jana.futakova@mil.sk do termínu registrácie 28.6.2018.  

Funkcionár poverený zodpovednosťou za zbrane si prinesie pečatidlo. 

 

Pravidlá súťaže  a spôsob vyhodnotenia vychádza zo všeobecných pravidiel súťaží IPSC, pričom 

tieto sú upravené pre potreby bojovej streľby (hodnotenie HIT FAKTOR a ich súčet).   

K stiahnutiu uverejnené na stránke www.lest.mil.sk 

 

Porušenie bezpečnostných pravidiel súťaže jedným členom družstva pri riešení streleckej situácie 

znamená okamžitú diskvalifikáciu družstva z celej súťaže BEZ MOŽNOSTI ABSOLVOVANIA 

ZVYŠNÝCH PARKÚROV BEZ HODNOTENIA. 

  Nedodržanie stanovených podmienok ohľadom organizácie, ústroje, výzbroje a munície znamená 

po dohode s hlavným rozhodcom vyradenie družstva zo súťaže, alebo absolvovanie streleckých parkúrov 

bez hodnotenia. Výstroj a výzbroj bude priebežne kontrolovaná rozhodcami na parkúroch. 

 

Zdravotnícke zabezpečenie: zabezpečí CV Lešť 

 

Ubytovanie:      Zabezpečí CV Lešť súťažiacim bezplatne v priestoroch UB 300 a UB 100.  

Maximálna kapacita ubytovaných je 120 osôb  (výlučne registrovaní súťažiaci).  

Do prihlášky na ubytovanie je potrebné uviesť: príslušnosť k jednotke a číslo OP 

každého účastníka súťaže (z dôvodu urýchlenia vybavenia potrebných náležitostí pri 

nástupe na súťaž v prijímacej kancelárii a predprípravy evidencie ubytovania v CV Lešť) 

 

Príchod:         a vybavenie administratívy na ubytovanie je dňa 10.7.2018, do 09:00 hod. v priestore  

  Prijímacej kancelárie (modrá budova pred vstupom do VP VO Lešť).  

 

Prezentácia:    10:30 – 11:15 hod. priestor Telocvičňa UB 100 (prízemie vpravo a následne vľavo) 

  Po prezentácii v čase 11:30 hod. v priestore Telocvične  UB 100 bude vykonaný nástup  

  súťažiacich a spresnená organizácia, program a striedanie na jednotlivých STAGE.  

 

Strava:  Zabezpečí CV Lešť oproti hotovostnej platbe v prvý deň výcviku pri prezentácii. 

Do prihlášky na stravu je potrebné záväzne uviesť objednávku obeda na konkrétne dni. 

Obedy 10. a 11.7.2018 budú zabezpečené priestoroch UB 100 po zakúpení stravného lístka 

v cene 3,00,- € na osobu za obed. 

mailto:jana.futakova@mil.sk
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Večera 10.7.2018 vo vlastnej réžií alebo občerstvením v priestoroch bufetu na UB 100. 

Raňajky a celodenné občerstvenie 11.7.2018 vo vlastnej réžií alebo občerstvením 

v priestoroch bufetu na UB 100. 

 

Doprava:  do priestorov strelnice a presun medzi jednotlivými strelnicami vlastnými prostriedkami. 

Pre potreby povolenia vstupu do VP VO Lešť je nutné, aby súťažiaci z civilného sektoru 

a príslušníci ozbrojených zložiek, ktorí pricestujú súkromným motorovým vozidlom uviedli 

do prihlášky nasledovné údaje:   meno, priezvisko,  adresa trvalého bydliska, 

číslo občianskeho preukazu,  typ a ev. číslo vozidla                            

 

V prípade nenahlásenia všetkých potrebných údajov, nie je možné vybaviť vstup do 

VP VO Lešť a parkovanie je možné len pred budovou UB 300 a UB 100.  

 

Počet streleckých situácii: 5 streleckých situácií v priestoroch Pechotnej strelnice     

                                              3 strelecké situácie  v priestore strelnice Družba  

    3 strelecké situácie v priestore Strelnice bojových vozidiel 

                                              1 strelecká situácia  v priestore Jakub Village  

 

Program: 

10. júl 2018    
09:00 – 10:30 hod.   Ubytovanie – UB 100, UB 300,  prijímacia kancelária 

10:30 – 11:15 hod.   Prezentácia 

11:30 hod.  Slávnostný nástup – Telocvičňa UB 100 (alternatíva ihrisko pred UB 100) 

12:00 – 13:00 hod.    Obed  

13:00 – 19:00 hod.      Strelecká súťaž prvý deň 

19:00 – 19:30 hod.      Uloženie zbraní 

19:30 hod.       Vlastný program 

 

11. júl 2018    
06:30 – 07:00 hod.   Výdaj zbraní 

07:00 – 12:00 hod.      Strelecká súťaž druhý deň 

12:00 – 13:00 hod.    Obed  

13:00 – 17:00 hod.      Strelecká súťaž druhý deň 

do 18:00 hod.  Ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien - Val pechotnej  

   strelnice 

 

 

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY PROGRAMU SÚŤAŽE 

A ORGANIZAČNÝCH PODMIENOK 
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Vzor vyplnenia prihlášky 
 

 

 

 

P R I H L Á Š K A  
na XIV. ročník súťaže v bojovej streľbe CV Lešť vo výcvikovom roku 2018 

 
Záväzne prihlasujem na streleckú súťaž v bojovej streľbe družstvá za: .... Vzor pre OS SR .... do kategórie  - MAKAROV 
 

P.č. Kategória 
Označenie 

VU/jednotky 
(hostia klub alebo firmu) 

Hodnosť, 

meno, 

priezvisko 

Číslo OP 
Adresa trvalého 

bydliska * 

Typ 

vozidla * 

ev.č. 

vozidla * 

Objednávka 

Obed 

10.7. 11.7. 

1 MAKAROV 
11 mpr MARTIN 

VU 2700 

rtn. UHRÍNKO 

Ján 

ST 

252522 

Bottova  268 

DOLNÝ KUBÍN 

ŠKODA 

RAPID 

MT 

258RK 
NIE ANO 

por. TONAISER 

Pavol 

OS 

954472 

Masarykova  1452 

KREMNICA 
  NIE ANO 

 

 

 

Záväzne prihlasujem na streleckú súťaž v bojovej streľbe družstvá za: .....Vzor pre  ozbrojené zložky...... do kategórie  - LUGER 
 

P.č. Kategória 
Označenie 

VU/jednotky 
(hostia klub alebo firmu) 

Hodnosť, 

meno, 

priezvisko 

Číslo OP 

Adresa 

trvalého 

bydliska * 

Typ 

vozidla * 

ev.č. 

vozidla * 

Objednávka 

Obed 

10.7. 11.7. 

1 LUGER PPÚ PREŠOV 

kpt. MIHAL 

Ján 

BT 

458522 
- - - NIE ANO 

por. DADO 

Roman 

OT 

335272 
- - - ANO ANO 

 

 

 

Záväzne prihlasujem na streleckú súťaž v bojovej streľbe družstvá za: .....Vzor pre  pozvaných hostí ...... .... do kategórie  - OPEN 
 

P.č. Kategória 
Označenie 

VU/jednotky 
(hostia klub alebo firmu) 

Hodnosť, 

meno, 

priezvisko 

Číslo OP 
Adresa trvalého 

bydliska  

Typ 

vozidla  

ev.č. 

vozidla  

Objednávka 

Obed 

10.7. 11.7. 

1 OPEN 

SŠK  

RIMAVSKÁ 

SOBOTA 

DOLNÍK 

Ján 

DR 

458332 

Hajkova 12 

R.SOBOTA 

OPEL 

ASTRA 

RS 

558BT 
ANO ANO 

SKARO 
Peter 

AS 
552444 

Školska 47 
LEVICE 

  ANO ANO 

 

 

*    Nepovinný údaj – (vyplňuje len v prípade požiadavky na vstup do VO VP Lešť súkromným vozidlom)  

 v tom prípade uvádzajú adresu trvalého bydliska všetky osoby prepravované v danom vozidle  

 

 

 

Tlačivo k stiahnutiu uverejnené na stránke www.lest.mil.sk 
 

 

http://www.lest.mil.sk/

