Svaz vojáků v záloze
Klub vojáků v záloze Polná

PROPOZICE
XII. ročníku volného závodu v akční střelbě„Zimní bojovka“
A. Základní a všeobecná ustanovení
Název soutěže: Otevřený závod v akční střelbě velkorážovou pistolí č. 0915
Pořadatel soutěže: KVZ Polná, reg. č. 14 -74-01
Organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 14 -74-01
Termín a místo soutěže: 12. 11. 2016, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov
Organizační výbor: ředitel soutěže –
Mgr. Karel Foltýn
tajemník soutěže –
Václav Brož
hlavní rozhodčí –
Ing. Jan Bělohlávek
správce střelnice –
Zdeněk Vala
inspektor zbraní –
Jiří Zvolánek
zdravotník soutěže – MUDr. Pavel Čurda
Soutěžní výbor: ředitel soutěže –
hlavní rozhodčí –
předseda hodnotící komise –

Mgr. Karel Foltýn
Ing. Jan Bělohlávek
Ing. Ivo Dohnal

Delegovaní rozhodčí: Zdeněk Vala, Ing. Pavel Vlček, Ing. Aleš Sečka, Václav Brož, Ing. Jan
Bělohlávek, Bc. Lukáš Vomela, Mgr. Tomáš Rosický, Jiří Zvolánek, Mgr. Karel Foltýn, Ivo
Dohnal, Vít Vodrážka
B. Technická a bezpečnostní ustanovení
Závod je branně sportovním vícebojem jednotlivců. Soutěží se podle pravidel sportovní
činnosti SVZ ČR.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
Soutěžní disciplíny:
1. přesná střelba 5 + 15 na terč 135 P, H = t.
2. volná úloha, (terče 135P s rukojmím, SČS D2, 2x kovový terč, stanovený počet nábojů 12,
hodnotí se 5 nejhorších zásahů v papírovém terči, povinné přebití. Zbraň v pouzdře,
zásobník ve zbrani, nábojová komora prázdná, H = Z - t.
3. sestava 5 kovových a 5 papírových terčů. Hodnotí se 2 nejlepší zásahy v papír. terči. Zbraň
v pouzdře, zásobník ve zbrani, nábojová komora prázdná, povinné přebití, H = Z - t.
4. sestava 6 papírových a 10 kovových terčů. Hodnotí se dva nejlepší zásahy v terči. Zbraň
v pouzdře, zásobník ve zbrani, nábojová komora prázdná, povinné přebití, H = Z - t.
Penalizace- nedodržení stanoveného postupu: + 5 s za každou ránu
zasažení rukojmí: + 5 s za každý zásah
Bezpečnostní opatření
Všichni účastníci soutěže jsou povinni důsledně dodržovat bezpečnostní opatření podle
pravidel sportovní činnosti SVZ ČR. Závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí povinně použijí
chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům
sportovní činnosti SVZ ČR. Je zakázáno používat střelivo průbojné, svítící apod.

C. Organizační ustanovení
Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č.
119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní
nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže.
Přihlášky osobně na střelnici při prezentaci do využití kapacity střelnice.
Na soutěži je vybírán příležitostný příspěvek ve výši 100,- Kč
Na střelnici bude zajištěno základní občerstvení
Protesty do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.
Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní
průběh a bezpečnost soutěže.
Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním
vozidlem.
Pojištění:
Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni
krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a
pojišťovnou ALLIANZ, č. 080000508, ostatní účastníci vlastní úrazovou pojistkou..
D. Časový plán soutěže
7,30 – 8,30
příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní
8,30 – 8,45
porada rozhodčích
8,45 – 8,55
porada soutěžního výboru
8,55 – 9,00
zahájení soutěže, poučení o bezpečnosti
9,00 – 13,00 plnění soutěžních disciplín
13,00 – 13,30 dopočet výsledků, zveřejnění výsledkové listiny
14,00
vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. Schvalovací ustanovení
Propozice byly schváleny oblastní radou KVZ Polná dne 7. 2. 2016.
Předseda KVZ Polná
Vít Vodrážka v.r.

Ředitel soutěže
Mgr. Kartel Foltýn v.r.

Hlavní rozhodčí
Ing. Jan Bělohlávek v.r.

