SLOVENSKÝ ZVÄZ VOJAKOV V ZÁLOHE

PROPOZÍCIE

19. MEDZINÁRODNÉ STRELECKÉ PRETEKY
PRIATEĽSTVA 2018
B–P–B
BRATISLAVA, PRAHA, BRNO
NITRA

28.-29. septembra 2018

SLOVENSKÝ ZVÄZ VOJAKOV V ZÁLOHE

usporiadajú

Medzinárodné strelecké preteky záloh 2018
Termín pretekov:

28.-29.9.2018

Miesto pretekov:

Strelnica Fraňo Nitra
Dolné Krškany
Síkarská č.7
48°16´19.85´´N
18°05´08.27´´E

GPS :
Organizačný výbor:
Predseda OV
Riaditeľ pretekov
Technický delegát

Miroslav JÁNOŠ
Ing. František UŠÁK
Ing. Rastislav MARŠÁLEK

Čestné predsedníctvo:
Prezident SZVvZ
Predseda SVZ ČR
Predseda KVZ REBEL Brno

Miroslav JÁNOŠ
Ing. Svatopluk SENEVIČ
Miroslav PONÍŽIL

Riadiaci pretekov:
Hlavný rozhodca
Predseda HK
1. člen HK

Eduard LIPOVSKÝ
Peter PARÍZEK
Igor ĎURČO

2. člen HK
Čiarový rozhodca

Ľubomír BARTOVIČ
Milan DAŇO

Technické zabezpečenie

Veľkoobchod - ZBRANE,
spol. s r.o.

Súťažný výbor:

Riaditeľ pretekov
HR, zástupca pretekárov

Technické a bezpečnostné ustanovenia
Charakteristika pretekov
Medzinárodné stretnutie najlepších strelcov – vojenských záloh
Slovenska, Čiech a Moravy, kde súťažia tri dvanásťčlenné družstvá
v streľbe z veľkokalibrovej pištole a revolveru na papierové terče podľa
platných pravidiel Slovenského zväzu vojakov v zálohe a týchto
propozícií.
Disciplíny
Obidve disciplíny streleckého trojboju pozostávajú z tridsiatich troch
výstrelov v štyroch samostatných častiach, ktoré musia byť vykonané
v tomto poradí:
1) Nástrel troch výstrelov v čase 120 s na terč 135/P (zelený).
Kontrolovať zásahy v terči je možné pomocou ďalekohľadu,
prípadne iným pozorovacím zariadením upevneným na stojane,
avšak bez blesku.
2) 2 položky po piatich výstreloch v čase 120 s na terč 135/P (zelený),
každá položka do samostatného terča.
3) 2 položky po piatich výstreloch v čase 120 s na terč 50/20,
každá položka do samostatného terča.
4) 2 položky po piatich výstreloch v čase 120 s na terč SČS-D1
(PAPAGÁJ), každá položka do samostatného terča.
Všetky úkony na palebnej čiare sa vykonávajú na pokyn čiarového
rozhodcu. Chodenie k terčom ja zakázané, strieľa sa na priťahovacie
terče. Súťažiaci musí použiť vo všetkých častiach príslušnej disciplíny tú
istú zbraň. Všetci účastníci pretekov pri plnení súťažných disciplín sú

povinní používať ochranu sluchu a organizátor odporúča používať aj
ochranu zraku.
Ďalšie dohodnuté podmienky
1) Pretekár smie nabiť zbraň pri nástrele najviac tromi nábojmi
a samostatné položky najviac piatimi nábojmi.
2) Streľba sa vykonáva v stoji bez umelej opory pre zbraň, alebo
jednotlivé časti tela. Zbraň sa môže pri streľbe držať oboma
rukami.
3) Žiadne poruchy na zbrani a strelive sa pri pretekoch z hľadiska
hodnotenia neuznávajú a ich dôsledky idú na vrub pretekára.
4) Strieľať môžu len tí pretekári, ktorí boli vopred na preteky
nominovaní, riadne prihlásení a sú členmi SZVvZ alebo SVZ ČR.
5) V každom družstve môžu štartovať maximálne dvaja strelci
z revolveru, družstvá túto možnosť však nemusia využiť.
6) Zbrane všetkých pretekárov musia spĺňať počas celých pretekov
podmienku minimálneho odporu spúšte 1000 g.

Ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie a stravovanie bude zabezpečené v Nitre – Dolné Krškany,
Síkarská č.15.
V deň príchodu bude podaná večera, na druhý deň ráno raňajky na
strelnici. Počas pretekov bude k dispozícii bufet.
Zloženie družstiev prosím nahlásiť čo najskôr – ideálne do 10.9.2018, na
adresu szvvz1@gmail.com
Bližšie informácie podá Miroslav Jánoš č. mob. 0903444195.
Do zoznamu účastníkov uviesť: titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalé bydlisko.
Ocenenia
Víťazné družstvá získajú poháre, a každý člen družstva získa diplom
a medailu.
Najlepší traja jednotlivci získajú pohár, diplom a medailu.

Ďalej bude ocenený najlepší jednotlivec v streľbe na terč 135/P, najlepší
jednotlivec v streľbe na terč 50/20 a najlepší jednotlivec v streľbe na terč
SČS – D1.
Časový rozpis pretekov
Piatok:

28.9.2018

Do 18°°h
19°°h
po večeri
Sobota:

-

príchod a ubytovanie
večera
losovanie stanovísk, porada vedúcich
družstiev a rozhodcov

29.9.2018

08°° h
09°° h
0915 h
0945 h
10°° h
priebežne
1330 h

-

raňajky ubytovaných účastníkov
presun na strelnicu
prezentácia a preberanie zbraní
otvorenie pretekov
1. zmena 9 pretekárov
ďalšie zmeny
obed

1530 h

-

slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien,
ukončenie pretekov

Protesty
Písomne do 15 minút po zverejnení výsledkov do rúk hlavného rozhodcu
s vkladom 20 €.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v súlade s
pravidlami a platnými smernicami SZVvZ 2018, ak si to vyžiadajú
okolnosti, o čom budú včas účastníci informovaní.
Propozície boli schválené na zasadnutí organizačného výboru B – P – B
v Bratislave dňa 27.7.2018.
Predseda organizačného výboru:

Miroslav Jánoš, v.r.

Hlavný rozhodca :

Eduard Lipovský, v.r.

