
Povelová technika pri súťažiach Klubov vojakov v zálohe 

Strelecký viacboj 
1. SZ 58 

Strelci (pretekári) : 

1) 5 minút príprava 

2) prípravu ukončiť 

Poloha ľah 

Nástrel 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 nástrelných  rán v čase 5 minút  (terč) ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 

 

Prvá položka 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 rán v čase 5 minút  (terč) ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť, úprava pozorovacích zariadení 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 

 

Poloha stoj 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 rán v čase 5 minút ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť, úprava pozorovacích zariadení 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 

 

Poloha kľak 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 rán v čase 5 minút ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť, k prehliadke zbraň a zásobník 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 

 

2. Streľba zveľkokalibrovej pištole 
1) 5 minút príprava 

2) prípravu ukončiť 

Nástrel: 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 nástrelných  rán v čase 5 minút ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 



I. položka 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 rán v čase 120 sekúnd ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 

 

II. položka 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 rán v čase 120 sekúnd ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 

 

III. položka 

1) 5 nábojov nabíjať 

2) PRIPRAVENÍ ? 

3) 5 rán v čase 120 sekúnd ŠTART 

4) STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ 

5) vybiť, zbrane odložiť,  k prehliadke zbraň a zásobníky 

6) obsluha k terčom (terče vymeniť) 

 

3. Granát 
Pretekár štartovné číslo xx - 2 skúšobné hody v čase 30 sekúnd - ŠTART 

Pretekár štartovné číslo xx – 5 súťažných v čase 120s - ŠTART 

 

4. Bojová pištoľ 
1) Pretekári na palebné miesta 

2) Pretekári zbrane pripraviť 

3) Pretekár na xx na štart 

4) Pripravený 

5) Odštartovanie slovami - POZOR - zvukový signál – TIMER 

Po prekonaní prekážok a ukončení streľby: 

1) Zbraň vybiť, zásobník vyprázdniť 

2) Kontrola zbrane a zásobníkov 

3) Ukázať dosiahnutý čas 

 

5. Strelecký súboj 
Štartujú družstvá - xx, yy 

Pripravia sa - uu, vv 

Odštartovanie na povel - POZOR - zvukový signál - TIMER 

Ukončenie súboja - zvukový signál - TIMER - zbrane vybiť 

 

 

 

 



Strelecký trojboj 
Prvá položka: 

1) „Päť minút príprava!“ 

2) „Prípravu ukončiť!“ 

3) „Pripravení?“ 

4) „13 výstrelov v čase osem minút spolu s nabíjaním štart.  

5) „Stop! Paľbu zastaviť!“ 

6) „Zbrane vybiť, zbrane odložiť  

7)  „Obsluha k terčom! (Terče vymeniť!“) 

Druhá položka pokračuje po odchode obsluhy terčov z terčového poľa: 

1) „Pripravení?“ 

2) „13 výstrelov v čase osem minút spolu s nabíjaním štart.“ 

3) „Stop! Paľbu zastaviť!“ 

4) „Zbrane vybiť, zbrane odložiť  

5) „Obsluha k terčom! (Terče vymeniť!) 

Tretia položka pokračuje po odchode obsluhy terčov z terčového poľa: 

1) „Pripravení?“ 

2) „13 výstrelov za osem minút spolu s nabíjaním štart.“ 

3) „Stop! Paľbu zastaviť!“ 

4) „Zbrane vybiť, zbrane odložiť, k prehliadke zbraň a zásobníky!“ 

5) „Obsluha k terčom! Terče vymeniť!“ 

 

SZ 58 na 100m 
Pre plnenie časti disciplíny v polohe ležmo: 

1) „Päť minút príprava, ŠTART!“ 

2) „Stop, Prípravu ukončiť!“ 

3) „Pripravení?“ 

4) „13 výstrelov v čase osem minút spolu s nabíjaním štart!“ 

5) „Stop! (alebo Paľbu zastaviť)!“ 

6) „Zbrane vybiť! Odložiť!“ 

7) „Strelecké stanovištia a pozorovacie zariadenia  na polohu stojmo upraviť!“  

8) „Obsluha k terčom! (Terče vymeniť!) 

Pre plnenie časti disciplíny v polohe stojmo: 

1)  „Pripravení?“ 

2) „13 výstrelov v čase jedenásť minút spolu s nabíjaním štart!“ 

3)  „Stop! (alebo Paľbu zastaviť)!“ 

4) „Zbrane vybiť! Odložiť!“ 

5) „Strelecké stanovištia a pozorovacie zariadenia  na polohu kĺak upraviť!“ 

6) Obsluha k terčom! (Terče vymeniť) 

Pre plnenie časti disciplíny v polohe kľačmo: 

1)  „Pripravení?“ 

2) „13 výstrelov v čase deväť minút spolu s nabíjaním štart!“ 

3)  „Stop! (alebo Paľbu zastaviť)!“ 

4) „Zbrane vybiť!“ 

5) „Na prehliadku zbraň a zásobník!“ 

6) „Obsluha k terčom! Terče vymeniť!“ 

 

Vypracovala ŠTK SZVvZ 2016 

Schválila ÚR ZVvZ dňa  27. Februára  2016 v Bratislave 


