PROPOZICE
Přebor SVZ ČR k 71. výročí
ukončení II. světové války

7.5.2016
Polná - Dobroutov
Ústřední rada Svazu vojáků v záloze ČR (ÚV SVZ ČR) pořádá celosvazovou otevřenou
střeleckou soutěž jednotlivců, členů SVZ ČR, příslušníků AZ AČR a veřejnosti ve střelbě
z velkorážové pistole (VPs). Soutěž je zařazena v Kalendáři vrcholových střeleckých soutěží
SVZ ČR na rok 2016.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
NÁZEV SOUTĚŽE
Přebor SVZ ČR k71. výročí ukončení II. světové války
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
POŘADATEL SOUTĚŽE ÚR SVZ ČR
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
KVZ Polná
TERMÍN KONÁNÍ
Sobota, 7.5.2016
MÍSTO KONÁNÍ
Střelnice KVZ Polná
SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
Předseda: Vít Vodrážka
Místopředseda: Tomáš Melichar
Tajemník: Zdeněk Vala
Správce střelnice: Václav Brož
SLOŽENÍ SOUTĚŽNÍHO VÝBORU
Ředitel soutěže: Vít Vodrážka
Hlavní rozhodčí: Mgr. Karel Foltýn
Předseda HK: Ing. Jan Bělohlávek
USTANOVENÍ O DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH
Řídící střelby: Bc. Lukáš Vomela
Asistenti řídícího střelby: Ing. Pavel Vlček, Ing. Ivo Dohnal, Václav Brož, JUDr. Ladislav
Dolejší, Radek Svoboda, Mgr. Tomáš Rosický, Jiří Zvolánek, Ing. Aleš Sečka
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PODLE JAKÝCH PRAVIDEL SE SOUTĚŽÍ
Soutěží se podle pravidel SVZ ČR

VÝČET SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN A SPECIFIKACE JEJICHPLNĚNÍ
1) Mířená střelba z velkorážové pistole na přesnost (VPs 2) 5 + 15 nábojů, terč 135p, 25
m, v čase 2 + 6 min., jednotlivec
2) Mířená střelba z velkorážové pistole na přesnost (VPs 6) 5 + 15 nábojů, terč 77p, 25
m, v čase 2 + 6 min., jednotlivec
3) Mířená střelba na rychlost 10 nábojů, terč 77P, 25 m. Provedení ze stolku, jednotlivec
HERNÍ SYSTÉM
Soutěž jednotlivců, celkové pořadí = součet bodů ze všech disciplín, při rovnosti bodů
rozhoduje disciplína č. 3
.
HODNOCENÍ
1) Součet docílených zásahů, H = z;
2) Součet docílených zásahů, H = z;
3) Součet docílených zásahů v terči mínus čas, měřeno TIMERem na setiny sekundy, H = z
–t
LIMITY VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD
Výkonnostní třídy budou uznávány dle pravidel SVZ ČR
ZBRANĚ A STŘELIVO
Zbraně a střelivo VLASTNÍ, pořadatel nezabezpečuje zbraně pro účastníky soutěže.
Všechny disciplíny se střílí stejnou zbraní a to velkorážovou pistolí.
Pro střelbu mohou být použity zbraně, které odpovídají ustanovení zákona ve znění
pozdějších předpisů.
Ze sportovně technického hlediska mohou být pro střelbu použity pistole standard, které
splňují následující podmínky:
- minimální odpor spouště 1,36 kg, (limit musí být splněn bezpečně);
- délka hlavně do 153 mm;
- přímka mířidel zbraně do 220 mm.
je zakázáno:
použít zbraň, u které byla vyřazena jakákoliv pojistka.
Pro sportovní střelbu může být použito střelivo, které odpovídá ustanovení zákona, ve znění
pozdějších předpisů. Inspektor zbraní má právo nepřipustit do závodu náboje, které považuje
za nebezpečné.
Zbraně použité při soutěži musí z hlediska technické způsobilosti být předem schváleny a
označeny technickým orgánem organizátora soutěže. Technická přejímka zbraní do soutěže
obsahuje kromě kontroly průkazu zbraně a zbrojního průkazu také kontrolu technického stavu
a parametrů zbraně, kontrola zda zbraň je bezpečná, není viditelně poškozena a zda její
technické parametry odpovídají stanoveným podmínkám.
Každý závodník je povinen se na požádání, kdykoliv v průběhu soutěže, podrobit kontrole
používaných nábojů inspektorem zbraní.

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je organizována jako otevřená, celkový počet účastníků je omezen pouze kapacitou
střelnice.
PROTESTY
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. Po rozhodnutí, že
protest byl oprávněný, vklad bude vrácen.
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
Lékárna na střelnici, pohotovostní vozidlo.
HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ
Všichni účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace.
Startovné pro členy činí 100,- Kč, nečlenové 150,- Kč za každou střílející osobu, kde je
zahrnuto (soutěžní střelba, terče). Startovné bude placeno při prezentaci na střelnici.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si zabezpečuje každý na vlastní náklady, organizátor tento servis nezabezpečuje
ÚSTROJ A VYBAVENÍ
Ústroj libovolná, povinnost každého účastníka je používat ochranné brýle a chrániče sluchu
pro všechny disciplíny. Střelba všech disciplín bude prováděna ze stolku.
INFORMACE
Vít Vodrážka: E-mail: vvodrazka@seznam.cz, mob.+420775033377
ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
7.5.2016
08,15 – 09,00 prezentace účastníků soutěže
09,00 – 09,10 rozprava
09,20 – 15,00 průběh soutěží
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními těchto propozic.
2) Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a
na střelnici, startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či
újmu.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propoz

SCHVALOVACÍ ČÁST
KDO A KDY PROPOZICE SCHVÁLIL.
Schváleno radou KVZ Polná dne 20.4. 2016

Vít Vodrážka

Mgr. Karel Foltýn

ředitel soutěže

hlavní rozhodčí

