
VYKONÁVACIA  SMERNICA 

ZVÄ
Z VOJAKOV V ZÁLO

HE

a rámcové pravidlá otvorených kvalifikačných pretekov v streľbe zo 

samonabíjacej zbrane odvodenej zo Sa vz. 58 na rok 2012 

 
 

1. Otvorené kvalifikačné preteky v streľbe zo samonabíjacej zbrane odvodenej zo Sa vz. 
58: 
 

1.1 Otvorené kvalifikačné preteky (ďalej len „OKP“) v streľbe zo samonabíjacej zbrane 
odvodenej zo Sa vz. 58 (ďalej len „SZ58“ alebo „zbraň“) a Finálové preteky (ďalej len „FP“) 
v streľbe zo SZ58 organizuje a riadi Slovenský zväz vojakov v zálohe (ďalej tiež „SZVvZ“ 
alebo „zväz“) v spolupráci s priaznivcami streľby z tejto zbrane. 

1.2 Hlavným poslaním týchto pretekov je vytvoriť rovnocenné podmienky pre umožnenie 
súťaženia v streľbe zo SZ58 čo najväčšiemu počtu účastníkov pretekov bez ohľadu na 
členstvo v SZVvZ a na základe nimi dosiahnutých výsledkov nominovať výkonnostne 
najlepších na FP. 

1.3 Za riadenie a evidenciu výsledkov z OKP a FP zodpovedá Rada Klubu vojakov v zálohe 088 
Trnava . 

1.4 Všetky OKP a FP sú organizované ako samostatné preteky. 
1.5 V KP58 sa môže zúčastniť záujemca, ktorý je oprávneným držiteľom SZ58 alebo iná osoba, 

ktorej je oprávnený držiteľ ochotný zbraň zapožičať a splní podmienky pre účasť v pretekoch, 
ustanovené propozíciami konkrétnych pretekov.  

1.6 Usporiadateľ OKP a FP, činovníci a účastníci pretekov sú povinní dodržať túto vykonávaciu 
smernicu a smernice SZVvZ, upravujúce vzťahy, na ktoré sú odkazy v tejto vykonávacej 
smernici. Funkcionári a účastníci pretekov sa riadia ustanoveniami Všeobecných pravidiel 
športovo-streleckých súťaží KVvZ Smernica č. 3/SZVvZ-95/97/01/12.  
 

2. Disciplíny, zbrane a strelivo 
 

2.1 V OKP a FP sa súťaží v disciplínach ŠTANDARD a OPEN.  
2.2 V disciplíne ŠTANDARD sa súťaží zo SZ58 v nezmenenej technickej podobe, používanej 

v Československej ľudovej armáde v rokoch 1960 - 1990 ako samopal vz. 58 s výnimkou 
odlišnej farby zbrane. Pri streľbe musí byť použitý zásobník na 30 nábojov. 

2.3 V disciplíne OPEN sa súťaží zo SA58 s úpravami s optikou alebo bez optiky a bez ohľadu na 
dĺžku hlavne. Pri streľbe musí byť použitý zásobník najmenej na 10 nábojov. 

2.4 Strelivo kalibru 7,62 x 39 mm. 
2.5 Zbraň a strelivo vlastné alebo požičané od oprávneného držiteľa SZ58. 

 
3. Technické podmienky a postup pre vykonanie disciplín: 
 
3.1 Pre vykonanie obidvoch disciplín platia rovnaké technické podmienky. 
3.2 Strieľa sa jednotlivými ranami na terč. č. 4 - 135 P zelená nekryte ležiaca figúra s kruhmi na 

vzdialenosť 100 m (± 0,50 m) s vonkajším priemerom bieleho medzikružia medzi desiatkou 
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a deviatkou 100 mm (+ 0,0 mm, - 1 mm) a šírkou medzikruží 50 mm (+ 0,0 mm, - 1 mm) od 
desiatkového medzikružia až po medzikružie medzi šestkou a päťkou. 

3.3 Do jedného súťažného terča sa strieľa desať rán. 
3.4 Strieľa sa len jedna nástrelná päťranová položka v polohe ležmo za päť minút. Ak sa 

nástrelný terč má použiť aj pre súťažnú desaťranovú položku, rozhodca musí pred zalepením 
nástrelných zásahov zapísať ich hodnotu na bielu plochu terča. 

3.5 Tri súťažné desaťranové položky sa strieľajú v týchto polohách a časových limitoch: 
a) ležmo za šesť minút, 
b) stojmo za desať minút, 
c) kľačmo za osem minút. 

3.6 Pri plnení časti disciplíny v polohe ležmo pretekár leží na tenkej streleckej podložke. SZ58 
musí držať v obidvoch rukách a môže opierať o jedno rameno. Počas mierenia môže líce 
priložiť k pažbe SZ58. Držanie SZ58 môže byť spevnené použitím nosného popruhu zbrane, 
ktorý tvorí jej organickú súčasť. Samopal ani zásobník sa nesmie dotýkať ani opierať v 
žiadnom bode o zem alebo iný predmet. 

3.7 Pri plnení časti disciplíny v polohe stojmo pretekár musí stáť voľne obidvomi nohami na 
streleckom stanovišti bez akejkoľvek inej opory. SZ58 musí držať oboma rukami a opierať o 
rameno, líce a časť hrude blízko pravého ramena, zbraň sa však nesmie opierať o oblečenie 
alebo hruď mimo oblasť pravého ramena a pravej polovice hrude. Ľavé nadlaktie a lakeť sa 
môže opierať o hruď alebo o bok. Držanie SZ58 môže byť spevnené použitím nosného 
popruhu zbrane, ktorý tvorí jej organickú súčasť. 

3.8 Pri plnení časti disciplíny v polohe kľačmo sa pretekár môže dotknúť streleckého stanovišťa 
len špičkou pravej nohy, pravým kolenom a chodidlom ľavej nohy. SZ58 drží obidvomi 
rukami a opiera ľavý lakeť o ľavé koleno. Špička ľavého lakťa nesmie byť o viac ako 100 mm 
pred alebo o viac ako 150 mm za špičkou ľavého kolena. Držanie SZ58 môže byť spevnené 
použitím nosného popruhu zbrane, ktorý tvorí jej organickú súčasť. Pri žiadnej modifikácii 
polohy sa nesmie povrchu stanovišťa dotýkať stehno alebo sedacia časť nohy. Medzi sedacou 
časťou nohy pretekára a opätkom jeho pravej nohy smú byť len nohavice a spodné oblečenie. 

3.9 Vo všetkých polohách nie je dovolená pre zbraň a jej súčasti, ani pre jednotlivé časti tela 
pretekára umelá opora. Všetky polohy sú popísané pre praváka, pre ľaváka platí zrkadlový 
obraz. 

3.10 Pre kontrolu hodnoty zásahov môže pretekár použiť ďalekohľad, ktorý mu umožňuje kontrolu 
zásahov pri dodržaní zásad bezpečnosti, najmä bez zmeny polohy pri streľbe príslušnej 
disciplíny, bez odloženia zbrane z ruky a bez vybočenia ústia hlavne z bezpečného uhla 
streľby1). Kontrola zásahov v terčoch chodením pretekára k terčom je zakázaná. 

3.11 Rozhodca na strelisku2) je povinný pri zmene polohy streľby pretekárom poskytnúť 
nevyhnutne potrebný čas na úpravu statívu ďalekohľadu na kontrolu zásahov pre príslušnú 
polohu.  

3.12 Pri riadení pretekárov a činnosti na palebnej čiare sa uplatňuje povelová technika 
podľa Smernice povelov (povelová technika) uvedenej v prílohe č. 2 k Pravidlám streleckého 
viacboja KVvZ Smernica č. 2/SZVvZ-94/97/01/03/10/12. 

3.13 Pri riešení závad na zbrani sa postupuje podľa ustanovení čl. 8 Závady na zbrani 
Všeobecných pravidiel športovo-streleckých súťaží KVvZ Smernica č. 3/SZVvZ-95/97/01/12. 

 

 
1) Stanovený uhol streľby, pri ktorom nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti strelca a ďalších osôb vystrelenými alebo 

odrazenými strelami - bod 2.3.7.3 STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane 
2)  Časť strelnice, odkiaľ sa strieľa, vymedzená priestorom pre strelcov a oprávnené osoby a plochou streleckých stanovísk - bod 

2.3.1.3 STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane 
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4. Hodnotenie výsledkov a podmienky nominácie na FP: 
 
4.1 Maximálne dosiahnuteľný bodový zisk jedného pretekára je 300 bodov. 
4.2 Pri hodnotení výsledkov sa postupuje podľa ustanovení čl. 9 Hodnotenie výsledkov 

Všeobecných pravidiel športovo-streleckých súťaží KVvZ Smernica č. 3/95/97/01/12. 
4.3 V OKP a FP môžu byť v jednotlivých disciplínach a kategóriách priznané tieto výkonnostné 

triedy: 
4.3.1 Disciplína ŠTANDARD 

 
Kategória   /   Limit VT M VT I. VT II. VT III. VT 

MUŽI 270 250 230 210 
ŽENY A PRETEK. DO 21 255 235 215 195 

 
4.3.2 Disciplína OPEN 

 
Kategória   /   Limit VT M VT I. VT II. VT III. VT 

MUŽI 280 260 240 220 
ŽENY A PRETEK. DO 21 265 245 225 205 

 
4.4 Pretekári súťažia v dvoch kategóriách: 

a) v kategórii MUŽI v každej disciplíne osobitne, 
b) v jednej kategórii ŽENY A PRETEKÁRI DO 21 ROKOV spoločne v obidvoch 

disciplínach. 
4.5 Do FP budú v každej kategórii a disciplíne na základe súčtu dvoch najlepších výsledkov 

v OKP nominovaní: 
a) 20 pretekárov v kategórii MUŽI v disciplíne ŠTANDARD, 
b) 20 pretekárov v kategórii MUŽI v disciplíne OPEN, 
c) 5 pretekárov v kategórii ŽENY A PRETEKÁRI DO 21 ROKOV v obidvoch disciplínach 

spoločne. 
 

5. Ceny v OKP a FP: 
 
5.1 V OKP môžu byť v jednotlivých disciplínach a kategóriách v závislosti od možností 

usporiadateľa pretekov odmenení pretekári, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach. 
5.2 Vo FP sú v jednotlivých disciplínach a kategóriách pretekári, ktorí sa umiestnili na prvých 

troch miestach, odmenení medailami, diplomami a podľa možností usporiadateľa aj vecnými 
cenami. 

 
6. Záverečné ustanovenia: 
 
6.1 Táto vykonávacia smernica bola prerokovaná a schválená na rokovaniach Prezídia SZVvZ s 

usporiadateľmi OKP na VTSÚ Záhorie dňa 17. marca 2012 a v Trnave dňa 31. marca 2012. 
6.2 Táto vykonávacia smernica je účinná od 17. marca 2012. 

 
Podpisová doložka účastníkov rokovania 
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