Svaz vojáků v záloze České republiky
Klub vojáků v záloze Staré Brno

Propozice - Volný závod
O pohár KVZ Staré Brno 6. ročník
sobota 27. 6. 2020
Střelnice DRAHANY
A. Základní a všeobecná ustanovení:
Druh soutěže: Víceboj jednotlivců a tří členných družstev ve střelbě z velkorážové pistole, revolveru, útočné
pušky, PDW a brokovnice. /zbraně a střelivo vlastní/
Soutěž je zařazena do kalendáře střeleckých soutěží SVZ pod číslem 0009.
Pořadatel: SVZ ČR, organizátor: KVZ Staré Brno
Organizační výbor:
ředitel závodu :
tajemník závodu:
hlavní rozhodčí :
PHK :
velitel střelnice :
inspektor zbraní, zbrojíř :
zdravotník :
Soutěžní výbor :
Rozhodčí disciplín :
Pomocní rozhodčí :

Předseda SVZ ČR Ing. Svatopluk Senevič
Ing. Lapková Dora 3-533
Stehno Jiří 1-145
Kohoutek Jan 1-086
Jelínek Miloš
Ing. Máša Bohuslav 3-413
RZS Brno

ředitel závodu, HR, PHK
rozhodčí SVZ ČR oblasti JM .
rozhodčí SVZ ČR oblasti JM

B. Technická a bezpečnostní ustanovení: Soutěží se podle pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR v
platném znění s případnými odchylkami na základě čl. 2.6. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ
ČR, pokud jsou tyto uvedeny v těchto propozicích, nebo jsou-li tyto řešeny orgány soutěže podle čl. 4.10.
Všeobecných pravidel. Závodníci jsou povinni se při prezentaci prokázat předepsanými doklady podle čl. 4.7.
Všeobecných pravidel. Při střelbě jsou všichni účastníci soutěže povinni v blízkosti palebné čáry a v dotčeném
prostoru používat předepsanou ochranu sluchu a zraku. Po dobu soutěže jsou závodníci na střelnici povinni používat
výstroj pro zbraň – opasek, opaskové pouzdro na zbraň a pouzdra na zásobníky zbraně. Dlouhé zbraně musí být na
střelnici přenášeny bezpečným způsobem a v bezpečném stavu. Ve zbrani nesmí být zásobník. Závěr dlouhé zbraně
musí být otevřený nebo ve zbrani musí být bezpečnostní komorová vlaječka. Zbraně a střelivo vlastní. Jsou povoleny
zbraně střelecké kategorie VPs, VRe VPu,a další uvedené v propozicích soutěže, dle článku 5.1. Všeobecných
pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.

Disciplíny :
Pistole / Revolver - standard
Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole, nebo revolveru.
Nástřel 3 rány v čase 2 min, položka 10 ran v čase 4 min, hodnocení H = z, terč pistolový 50/20 ve vzdálenosti 25m.
Start disciplíny z přípravné čáry.
Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole, nebo revolveru.
Bez nástřelu, položka 15 ran v čase 1 min. na každou polohu, provedení: 5 ran obouruč, 5 ran pravou a 5 ran levou
rukou hodnocení H = z, terč 135 P ve vzdálenosti 25 m. Start disciplíny z přípravné čáry.

Útočná puška / puška - standard - otevřená mířidla, kompenzátor povolen ráže 5,45- 8 mm
Mířená střelba na přesnost z pušky
Nástřel 3 rány v čase 2 min, položka 10 ran vleže bez opory v čase 4 min H=z terč pistolový 50/20. Ve vzdálenosti
50m.
Start disciplíny z palebné čáry.
Mířená střelba na přesnost z pušky
Bez nástřelu, položka 15 ran v čase1 min. na každou polohu, provedení 5ran vleže, 5ran vkleče 5 ran vstoje, H=z terč
3x 135P reduk. Ve vzdálenosti 50m. Start disciplíny z palebné čáry.
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PDW, nebo samonab. puška - kolimátor povolen, úpravy bez omezení, pušková či pistolová munice
Akční střelba z PDW, nebo samonab. pušky
Nástřel 2 rány vleže v čase 1min /pozorovatel, dalekohled povolen/ položka 10 ran v čase 5x2sek, provedení 1.
položka vleže, 2sek., přesun cca 5m 2x položka vkleče 2x2sek + přesun 5m 2x položka vstoje 2x2 sek H=z, terč
pistolový 50/20 ve vzdálenosti 50-30m. Start disciplíny z palebné čáry.

Brokovnice opakovací
Bez nástřelu 5 ran na sestavu pěti kovových terčů, provedení z přípravné čáry, H=100-T- 10b za nesestřelený terč,
terče ve vzdálenosti 15-30m.
Zbraň a střelivo je možno zapůjčit po předchozí dohodě s organizátorem za úhradu.

C. Organizační ustanovení :
Místo konání soutěže : Střelnice Drahany 49,443486°N;16,898800°E
Občerstvení : Je možno v omezené míře zakoupit na střelnici. /min. voda, káva, čaj, klobása + pečivo/*
Pojištění : soutěžící se musí sami na dobu konání soutěže pojistit krátkodobým úrazovým pojištěním.
Protesty : Protesty se podávají podle čl. 6.10.1. Všeobecných pravidel s finančním vkladem 500,- Kč
Doprava : Vlastní
Ocenění výsledků : 1. -3. družstvo a 1. -3. jednotlivec, pohár, medaile a diplom.
Příspěvek na náklady spojené s provedením soutěže: 300,- Kč /v ceně je event. zapůjčení brokovnice
a zapůjčení ochranných pomůcek.

Vzhledem k opatřením vlády je maximální počet účastníků soutěže, včetně pořadatelů omezen,
proto je potřeba zaslat závazné přihlášky do 20. 6. 2020 na adresu: jiri.stehno@seznam.cz.
Další opatření, jako roušky, rukavice a brýle, podle v té době platných nařízení.
Rozestupy mezi soutěžícími /2m/ jsou zajištěny.
D. Orientační časový plán soutěže :
27. 6. sobota
8.30 – 9.00 prezentace závodníků, porada rozhodčích
9,30 nástup, rozprava se závodníky, zahájení soutěže
16,00 ukončení plnění disciplín
Od 18,00 vyhlášení výsledků, závěrečný ceremoniál na střelnici

E. Závěrečná ustanovení, schvalovací část :
Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat bezpodmínečně, kázeň, řídit se propozicemi závodu, povely a
pokyny rozhodčích. Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.
Zbraně a munice vlastní. Veškeré závady na zbraních a munici jdou na vrub závodníka Pořadatel, organizační a
soutěžní výbor má právo na úpravu propozic, vyžádají-li si to nepředvídatelné okolností soutěže.
Předseda KVZ Staré Brno Ing. Bohuslav Máša.

/* dle v té době platných opatření vlády
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