PROPOZICE SOUTĚŽE: Českomoravský pohár - kvalifikace

A) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2/ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Střelecká soutěž – malorážkový souboj dvojic je zařazena do celostátního kalendáře
sportovních soutěží SVZ ČR na rok 2019 pod č. 0023.
B) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název soutěže
Pořadatel soutěže
Organizátor soutěže
Termín a místo konání

:
:
:
:

Českomoravský pohár - kvalifikace
Svaz vojáků v záloze ČR, z.s.
Klub vojáků v záloze NAPAJEDLA, IČ 64467007
10. srpna 2019, střelnice Napajedla

•
•
•
•
•
•
•
•

Závodníci střílí vlastními nebo klubovými zbraněmi ráže 5,6 mm
Malorážka se nabíjí jednotlivými náboji s použitím podavače
Způsob souboje – každý s každým
Soutěžní dvojice si losují startovní čísla – při prezenci
Nástřel se nekoná, dalekohled a korektor nejsou povoleny.
Závodníci a rozhodčí musí mít chrániče sluchu a brýle – ochranu očí.
Doporučuje se sportovní oděv a obuv.
Po celou dobu soutěže musí závodník nosit zbraň s otevřeným závěrem

Organizační výbor – složení
Ředitel soutěže
Tajemník soutěže
Hlavní rozhodčí
Zástupce HR
PHK
Velitel střelnice
Inspektor zbraní
Zdravotník
Správce střelnice

- Jaromír Strmiska
- Jiří Maňásek
- Libor Kubíček
- Jiří Maňásek
- Stanislav Košař
- Karel Řezanina
- Stanislav Košař
- Zdeněk Hubík
- Libor Kubíček

1-020
1-130
1-127
1-130
1-157
1-102,
1-157
2-130
1-127

Soutěžní výbor – složení
Předseda soutěžního výboru
- Jaromír Strmiska
Hlavní rozhodčí
- Libor Kubíček
ZHR
- Jiří Maňásek
Hodnotící 3 členná komise rozhodčích: Karel Řezanina, Stanislav Košař, Zdeněk Hubík
C) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Českomoravský pohár je souboj dvojic z téhož KVZ s malorážnými puškami Soutěží se
podle technických pravidel SVZ ČR č. 10. Technické provedení souboje se bude řídit
technickými pravidly SVZ ČR a těmito propozicemi.

3/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Hodnocení se provádí dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciálních technických
pravidel a těchto propozic. Každý souboj se střílí 2x dle rozlosování. Za každý sestřelený
terč se počítá 1 bod. Žádný souboj nemůže skončit 5: 5, výsledek soubojů určí 3členná
komise rozhodčích.
D) ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
•

Podmínky účasti

•
•

Startovné
Prezence

•

Losování, protesty

•
•

Odměny
Výdaje, občerstvení

– soutěže se mohou zúčastnit členové SVZ ČR na základě zaslané přihlášky do 5.8.2019
- se neplatí
– u prezence předloží závodník průkaz KVZ, zbrojní
průkaz, pokud jej vlastní a průkaz zbraně. Závodníci bez
zbrojního průkazu budou střílet s instruktorem střelby.
– losování bude provedeno u prezence, protesty bude
možno podávat v průběhu závodu u hlavního rozhodčího
se vkladem 200,- Kč dle pravidel SVZ ČR.
– první tři dvojice získají Medaile ČMP 2019 a diplomy
– závodníci startují na vlastní nebezpečí a na vlastní
náklady. Občerstvení bude zajištěno přímo na střelnici
v omezeném sortimentu.

E) ČASOVÝ HARMONOGRAM
1/ POPIS SOUTĚŽNÍ DISCIPLINY :
•
•
•

Soutěžní dvojice střílí na terčovou sestavu 5 biatlonových terčů, vzdálených 50 m
Každá dvojice střílí na svůj biatlonový panel v čase do 30 sec.
Soutěžní dvojice se v průběhu závodu nesmí měnit.
Každý závodník si připraví 4 náboje, střílí se vleže bez opory na povel PAL!

8,00 – 8,30
8,30 – 8,45
8,50 – 9,00
9,15 – 1120
1200 – 12,15

–
–
–
–
–

příjezd závodníků, prezence, losování
porada rozhodčích
nástup závodníků, zahájení soutěže
plnění disciplin
vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků, předání odměn a
ukončení soutěže.

F) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všichni závodníci a účastníci soutěže jsou povinni řídit se těmito propozicemi, pokyny
rozhodčích a pořadatelů a provozním řádem střelnice. Na střelnici je nutno dodržovat
zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi. Soutěže se mohou zúčastnit též
pořadatelé a funkcionáři. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu těchto
propozic, pokud si to vyžádají okolnosti. Všichni zaprezentovaní účastníci soutěže jsou
pojištěni dle nové pojistné smlouvy č. 131001770 pojišťovny VZP a. s.
Na Mistrovství ČR v ČMP 2019 postupuje z každé kvalifikace 4 první dvojice.
Mistrovství se bude konat 5.10.2019 v Lulči.

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY

KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE
NAPAJEDLA

Přihlášky dvojic je třeba z jednotlivých KVZ zaslat řediteli soutěže na email:
jaromír.strmiska@email.cz , nebo na mobil 605 305 315, nejpozději do 5.8.2019
Propozice schválila Rada KVZ Napajedla dne 25. 6. 2019.

Libor Kubíček
hlavní rozhodčí

Jaromír Strmiska
ředitel soutěže

Českomoravský pohár
Memoriál Ing. Miloslava Richtera

KVALIFIKACE

Malorážkový souboj dvojic
10. srpna 2019

NAPAJEDLA

