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. Členové SVZ ČR jsou
pojištěni dle pojistné smlouvy číslo 1310001770 pojišťovny VZP, a.s. Praha.
Propozice schválila Rada KVZ Napajedla dne 19.11.2019.
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C) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

PROPOZICE XXIII. ročníku setkání střelců z velkorážní pistole na ukončení
sportovní sezóny 2019 s názvem SILVESTROVSKÁ DESÍTKA, pro všechny
střelecké nadšence, kteří chtějí důstojně ukončit starý rok a připravit se na rok nový
– 2020. Soutěž je zařazena v celostátním kalendáři sportovních akcí SVZ ČR pod
č. 1369.

1/POPIS SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN

A) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
SILVESTROVSKÁ DESÍTKA je otevřenou, zábavnou soutěží jednotlivců pro členy
KVZ Napajedla, jejich přátele, rodinné příslušníky a pozvané hosty.
B) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název soutěže: SILVESTROVSKÁ DESÍTKA
Pořadatel a org.soutěže: KVZ NAPAJEDLA, IČO 64467007
Termín a místo konání: 28. prosince 2019, střelnice Napajedla
Organizační výbor – složení
Ředitel soutěže
- Jaromír Strmiska
Tajemník soutěže
- Jiří Maňásek
Hlavní rozhodčí
- Libor Kubíček
Zástupce HR a PHK
- Jiří Maňásek
Velitel střelnice
- Karel Řezanina
Inspektor zbraní
- Stanislav Košař
Zdravotník
- MDDr Uhrnacher Lukáš
Správce střelnice
- Libor Kubíček
Soutěžní výbor
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
ZHR

1 - 020
1 - 130
1 - 127
1 - 130
1 - 102
1 - 157
1 - 127

- Jaromír Strmiska
- Libor Kubíček
- Jiří Maňásek

Střelba z velkorážní pistole 10 ran, 25 m, terč 135/P (čas 4 min, bez nástřelu)
Střelba z velkorážní pistole 10 ran, terč rukojmí, čas 1 minuta (bez nástřelu)
Dotýká-li se zásah čáry + je hodnocen zásah jako plusový.
Střelba z velkorážné pistole 10 ran, 25m, terč 77/P (čas 4 min, bez nástřelu)
2/ HODNOCENÍ
Hodnocení se provádí dle pravidel soutěží SVZ ČR. Hodnoceni budou pouze
jednotlivci.
D) ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
•
•
•
•
•
•

Před zahájením soutěže bude provedena prezence závodníků.
Ocenění závodníků – vítěz soutěže získá pohár, prvních pět závodníků
medaile a diplomy.
Každý účastník akce je povinen udržovat přátelskou atmosféru a pravidla
poctivé hry.
Protesty se nepřijímají, neboť se jedná o společenskou akci pro potěšení
střelců a funkcionářů v rámci silvestrovských oslav konce roku.
Občerstvení bude zajištěno na střelnici v obvyklém sortimentu. Každý dle
svých možností může donést své domácí výpěstky a přebytky, budou
vítány.
Všichni střelci se zúčastní na vlastní zodpovědnost.

Závodníci střílí vlastními zbraněmi od ráže 7,62mm, revolver povolen, střelivo
vlastní. Nesmí se používat střelivo průbojné a MAGNUM a ani samonaváděcí.
Chrániče sluchu a zraku povinné.
E) ČASOVÝ HARMONOGRAM

Rozhodčí soutěže: Strašák František 3-247, Doležal Vratislav 2-377, Galatík Pavel
3-016, Vlček Lubomír 3-577

830 - 900 - příjezd závodníků
900 – 910 - nástup závodníků, zahájení soutěže
920 – 1130 -plnění disciplín
1130-1200 - vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků, předání odměn
1210-1230 – oficiální ukončení soutěže

