PROPOZICE SOUTĚŽE

- PŘEBOR SVZ ČR

2/ TECHNICKÉ PODMÍNKY

A) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tato soutěž je letos pořádaná jako Přebor SVZ ČR k 75. výročí Karpatsko-Dukelské
operace, pod číslem 0032. Je to soutěž ve střelbě z velkorážné pistole na přesnost a na
rychlost.
B) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel soutěže:
Organizátor soutěže:
Termín a místo konání:
Organizační výbor – složení
Předseda organizačního výboru
Hlavní rozhodčí
Tajemník soutěže
PHK, 2. ZHR
Správce střelnice
Řídící střelby

Svaz vojáků v záloze ČR, z.s.
KVZ Napajedla, IČ 64467007
5. října 2019, střelnice Napajedla, Zámoraví 17

•
•
•
•
•
•
•

Inspektor zbraní:
Zdravotník

- Jaromír Strmiska, kpt. v. v.
- Karel Vaculík, pplk.. v. v.
- Jiří Maňásek, nprap. v. v.
-Libor Kubíček
- Libor Kubíček
-npor. Karel Řezanina
-Josef Sklář mjr. v. v.
-Stanislav Košař
- MDDr. Lukáš Uhrmacher

1-020
0-027
1-130
1-127
1-127
1-102
1-040
1-157

Soutěžní výbor – složení
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
1.ZHR

- Jaromír Strmiska, kpt. v. v.
- Karel Vaculík. pplk.. v. v.
- Jiří Maňásek, nprap. v. v.

1-020
0-027
1-130

3/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Hodnocení se provádí dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR. Pořadí jednotlivce se určí
součtem všech disciplín, při rovnosti bodů rozhoduje disciplína č. 3. Střelba na rychlost
bude měřena timerem s přesností na 0,01 vteřiny. Výpočet se provede dle vzorce H=z-t.
Výsledky soutěže budou zapsány do tabulky SMK a odeslány dle pokynů předsedovi
SMK a místopředsedovi ÚR SVZ ČR, tentýž den do 20ti hodin.

D) ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
•
•

C) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Střelecká soutěž Přebor SVZ ČR je soutěží jednotlivců ve střelbě z velkorážové pistole
na přesnost a na rychlost. Soutěží se dle pravidel SVZ ČR platných pro rok 2019.
.1/ POPIS SOUTĚŽNÍCH DISCIPLIN:
•
•
•

Střelba z VPs2, 5 + 15 ran, 25m, terč 135P, čas 2 + 6min.
Střelba z VPs6, 5 + 15 ran, 25m, terč 77/P, čas 2 + 6 min.
Mířená střelba na rychlost VPs 10 ran, terč 77/P, 25m, ze stolku, H=z-t

Velkorážní pistole se střílí vlastními nebo klubovými zbraněmi od ráže 7,62mm,
střelivo vlastní.
Je zakázáno používat střelivo MAGNUM, střelivo průbojné, u náboje ráže 7,62mm
nelze používat střelivo s ocelovým jádrem.
Každá zbraň musí být ověřena inspektorem zbraní, soutěžící střílí celou soutěž
pouze jednou zbraní. Revolvery nejsou povoleny.
Závodníci a rozhodčí musí mít chrániče sluchu a brýle – ochranu očí.
Doporučuje se sportovní oděv a obuv.
Po celou dobu soutěže musí každý závodník nosit zbraň bez zásobníku v pouzdře
nebo v přepravním kufříku.
Dalekohledy či korektor nejsou povoleny.

•
•
•
•

Podmínky účasti

– Soutěže se mohou zúčastnit členové SVZ ČR, pozvaní
hosté, členové Aktivních záloh AČR a ostatní veřejnost
Příspěvek
– za každého závodníka 100,-Kč, domácí, rozhodčí
a pozvaní hosté neplatí
Losování, protesty
– losování bude provedeno u prezence, protesty bude
možno podávat v průběhu závodu u hlavního rozhodčího,
s vkladem 200,- Kč dle pravidel SVZ ČR.
Odměny
– první tři jednotlivci získají diplomy.
Zdravotní zabezpečení-Po dobu soutěže bude na střelnici přítomen zdravotník
s brašnou první pomoci, v nutných případech lze zavolat
lékaře s RZS.
Výdaje, občerstvení – závodníci startují na vlastní nebezpečí a na vlastní
náklady. Občerstvení bude zajištěno přímo na střelnici
v omezeném sortimentu.

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY

E/ ČASOVÝ HARMONOGRAM

7,30
8,00
8,15
8,30
12,00

-

8,00
8,15
8,30
12,00
12,30

-

příjezd závodníků, prezence
porada rozhodčích
nástup závodníků
plnění disciplin
vyhodnocení, předání cen a diplomů
a ukončení závodu

Valašskoslovácká oblast

KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE
NAPAJEDLA

F/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
_________________________
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, pokyny
pořadatelů a rozhodčích, správce střelnice a provozním řádem střelnice.
Na střelnici je nutno dodržovat zásady bezpečnosti střelby a manipulace se
zbraněmi. Soutěže se mohou zúčastnit též pořadatelé a rozhodčí. Pořadatel si vyhrazuje
právo na úpravu či změnu těchto propozic, budou-li, pro to vážné důvody. Propozice
schválila Rada KVZ Napajedla na svém zasedání dne 17. 9. 2019. Zaprezentovaní
účastníci soutěže jsou pojištěni u Pojišťovny VZP, a.s. Praha, číslo pojistné smlouvy
1310001770.

PROPOZICE
Karel Vaculík, pplk. v.v.
hlavní rozhodčí

Jaromír Strmiska, kpt. v.v.
ředitel soutěže

Přebor SVZ ČR
k 75. výročí Karpatsko-Dukelské
operace
5. října 2019
Napajedla

www.kvznapajedla.cz

