D. Organizační ustanovení
Soutěž je určena pro členy SVZ ČR a pozvané hosty
Všichni účastníci se soutěže zúčastní na vlastní náklady a na vlastní
nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže
Členové KVH budou v dobovém oblečení a ve statické ukázce představí
historické zbraně, které partyzáni 1. čs. PBJŽ používali.
Občerstvení v omezeném rozsahu zdarma, startovné se neplatí.
Časový plán soutěže
Do
08:15 hod.
08:15 - 08:30 hod.
08:30 - 12:30 hod.
13:00 hod.

Historická skupina
1. československé partyzánské brigády Jana Žižky
Svaz vojáků v záloze České republiky
Klub vojáků v záloze Napajedla
Klub vojáků v záloze Vsetín-město

prezence
rozprava zahájení soutěže,
vlastní soutěž
vyhlášení výsledků

Přihlášky a informace o soutěži:
a) písemně, elektronicky, osobně nebo telefonicky
Karel Vaculík, Ústí 176, 755 01 Vsetín;
734 703 584, karelvaculik@email.cz
Jaromír Strmiska, 605 305 315, jaromir.strmiska@email.cz
E. Závěrečná a schvalovací ustanovení
a) Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními těchto
propozic
b) Všichni účastníci soutěže jsou pojištěni podle pojistné smlouvy
číslo 1300001770 pojišťovny VZP, a. s.
c) Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic,
bude-li to nezbytné v případě nepředvídatelných okolností.
O změnách budou účastníci soutěže informováni bezprostředně.
d) Propozice schválil Výbor HS 1. čs. PBJŽ dne 3. 9. 2019.
e) soutěže se mohou zúčastnit rovněž rozhodčí, pořadatelé a hosté,
za předpokladu, že bude zajištěn její bezpečný a bezchybný
průběh

Hlavní rozhodčí
Jaromír Strmiska 1-020

Ředitel
Karel Vaculík 0-027

PROPOZICE
3. ročníku branného trojboje
O PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL

Napajedla
21. září 2019

A. Základní a všeobecná ustanovení

B. Technická ustanovení

Název soutěže:
3. ročník branného trojboje „O partyzánský samopal“
na počest 75. výročí Slovenského národního povstání
a 75. výročí přechodu Partyzánského oddílu Jana Žižky
ze Slovenska na Moravu
Kalendářní číslo 1355
Pořadatel soutěže:

Historická skupina 1. československé
partyzánské brigády Jana Žižky

Organizátor soutěže:

KVZ Napajedla, KVZ Vsetín-město

Termín a místo soutěže:

sobota 21. září 2019, 08:00 hod.
střelnice Napajedla - Zámoraví
GPS: N 49°10´29,62´´; E 17°30´5,93´´

Organizační výbor:
předseda (ředitel soutěže):
tajemník:
hlavní rozhodčí:
inspektor zbraní:
správce střelnice:
řídící střelby
Soutěžní výbor:
předseda:
místopředseda:
předseda hodnotící komise
Čestní hosté
plk. v. v. Ing. Jan Hronek

pplk. v. v. Karel Vaculík
nprap. v. v. Jiří Maňásek
kpt. v. v. Jaromír Strmiska
Stanislav Košař
Libor Kubíček
mjr. v. v. Josef Sklář
npor. Bc. Karel Řezanina

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

Závod je branně sportovním vícebojem jednotlivců.
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a těchto propozic.
Soutěžní disciplíny:
1. Střelba z velkorážní pistole (revolveru)
a) počet ran
5+10 ran
b) terč
135 P (nekrytě ležící figura s kruhy)
c) vzdálenost
25 m
d) doba na střelbu 2+4 min
e) hodnocení
H=z
2. Střelba z malorážky
a) počet ran
5+10 ran (vleže)
b) terč
135/ P I (redukovaný)
c) vzdálenost
50 m
d) doba na střelbu 2+4 min
e) hodnocení
H=z
f) při nástřelné položce je povoleno použít dalekohled
g) nabíjení
jednotlivě po 1 náboji
3. Hod granátem na cíl
a) počet hodů
b) terč
c) vzdálenost

3+5
čtverec 1-2-3m
20 m

12 m (ženy a závodníci starší 60)
pplk. v. v. Karel Vaculík
kpt. v. v. Jaromír Strmiska
nprap. v. v. Jiří Maňásek

0-027
1-020
1-130

místopředseda HS 1. čs. PBJŽ,
partyzán - příslušník 1. čs. PBJŽ
plk. Ing. Petr Potyka
ředitel KVV Zlín
RSDr. Miroslav Mikulčák
předseda OV ČSBS Vsetín
Mgr. Jiří Tesař
předseda Vize 70 plus z. s.
Nadklubová jednotka členů KVH "Partyzánský oddíl Ploština"
Ing. Stanislav Kolář
starosta obce Žlutava a spoluautor
publikace „O lidech statečných“

d) hodnocení
Ocenění:
1. místo:
2. a 3. místo:

H = z (body: A=5, B=3, C=1)
pohár, medaile, diplom, věcná cena,
publikace „Na každém kroku boj“
medaile, diplom, věcná cena,
publikace „O lidech statečných“

C. Bezpečnostní opatření:
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat
bezpečnostní opatření podle pravidel. Závodníci a rozhodčí povinně
použijí při střelbě vlastní chrániče sluchu a ochranu očí.

