Armáda České republiky – KVV Plzeň
Svaz vojáků v záloze České republiky z.s.
KVZ Louny z.s.
pořádají

STŘELECKÉ SOUBOJE TROJIC
Z ÚTOČNÉ PUŠKY
IV.ročník

19. srpna 2017
Střelnice VVP HRADIŠTĚ PS - Plešivec

PROPOZICE
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Název soutěže: Střelecké souboje trojic z útočné pušky
Ročník:
IV.ročník

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel soutěže: AČR – KVV Plzeň
Organizátor soutěže: SVZ ČR z.s. – KVZ Louny z.s.
Termín konání: sobota 19.srpna 201
Místo konání: Střelnice VVP HRADIŠTĚ PS - Plešivec
GPS:
50°11'45.194"N, 13°1'50.910"E
Technické zabezpečení:
ZS POŠ-Radošov
Správce střelnice:
PS Plešivec
Složení organizačního výboru:
Předseda organizačního výboru: plk.gšt. Ing. Roman Kučera,
(v z. pplk. Ing. Tomčák Slavomír)
Místopředseda organizačního výboru: Ing.Svatopluk Senevič, 1- 010
Členové organizačního výboru:
Stanislav Beránek, předseda KVZ Kladno
Luděk Dvořák, předseda KVZ Louny z.s.
Vladimír Paur, 2-088 a mistr rozhodčí SČS

Složení soutěžního výboru:
Ředitel soutěže: plk.gšt. Ing. Roman Kučera,
Hlavní rozhodčí: Stanislav Beránek, 1-113 a mistr rozhodčí SČS
Předseda hodnotící komise: Vladimír Paur, 2-088 a mistr rozhodčí SČS

Ustanovení o delegování rozhodčích:
Řídící střelby: Marek Lukeš, 2-005 a mistr rozhodčí SČS
Rozhodčí:
sbor rozhodčích SVZ ČR
Inspektor zbraní: Miloslav Jirásek, 2-090 a mistr rozhodčí SČS
Správce střelnice: PS Plešivec

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Podle jakých pravidel se soutěží: Soutěží se podle Všeobecných
pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR a Technických pravidel
SVZ ČR z.s. číslo 7. ( Původní číslování ).

Výčet soutěžních disciplín a specifikace jejich plnění: střelecké
souboje trojic z útočné pušky na 2 x 10 terčů AČR ve vzdálenosti 100
až 400 m.
Herní systém: do 16 trojic každý s každým,
při větším počtu trojic systém základní skupina, pavouk a 10 členné
finále každý s každým
Ustanovení o hodnocení dosažených výsledků: dle technických
pravidel SVZ ČR č. 7
Povolené zbraně a střelivo: Zbraně a střelivo v rozsahu podle
Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR. Útočná
puška kategorie Standard ráže 7,62 x 39 mm a 223 rem.

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
Podmínky účasti: družstva pozvaná AČR, družstva Aktivních záloh
AČR, družstva SVZ ČR a družstva pozvaných hostů

Termín, forma, obsah a adresa zaslání přihlášek:
Přihlášky se podávají elektronickou formou na adresu: info@scsln.cz
Přihláška musí obsahovat: Název družstva, Jména, příjmení, bydliště,
čísla ZP a OP členů družstva. Typ, barvu a registrační značku vozidla,
kterým družstvo přijede.
Termín pro dodání přihlášek do 30. června 2017

Podmínky presentace, nutné doklady a potvrzení:
Při prezentaci je nutné předložit platný ZP a průkaz zbraně, AČR
služební průkaz a hosté OP. Příležitostný příspěvek 500,- Kč za
družstvo je splatný při prezentaci.
Ustanovení o losování: pořadí ve skupinách se losuje při rozpravě.
Ustanovení o protestech: protesty s vkladem 200,- Kč. Při uznání
protestu se vklad vrací.
Ustanovení
o
zdravotním
zabezpečení:
Bude
zajištěno,
Zdravotnickou službou AČR.
Ustanovení finanční a hospodářská: Všichni účastníci soutěže se
účastní soutěže na vlastní náklady a se svými zbraněmi a náboji.
Ustanovení o pojištění: Každý se pojistí sám na vlastní náklady

Ustanovení o stravování a ubytování: Ubytování nebude
pořadatel zajišťovat. Stravu si závodníci zajistí vlastní.
Ustanovení o ústroji a vybavení účastníků: ústroj sportovní, dle
možností stejná ústroj družstva. S ohledem na umístění střelnice se
doporučuje ochrana hlavy před sluncem
Ustanovení o zveřejňování výsledků: výsledky jednotlivých skupin
budou zveřejňováni průběžně
Ustanovení o ocenění soutěžících:diplomy, medaile, poháry
Ustanovení o podávání informací: Ing. Svatopluk Senevič

Informace o možnostech příjezdu do místa konání soutěže:
Přístup na střelnici
ve směru Karlovy Vary > Praha
- Karlovy Vary (6) – Horní Tašovice (6) – 0,5 km Bochov – dále značeno
ve směru Praha > Karlovy Vary
-Bochov (6) – 0,5 km Horní Tasovice (6) – dále značeno

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
Základní časová osnova soutěže od příjezdu do ukončení soutěže:
8.00 – 8.50
9.00 – 9.30
9.30 – 15.00
15.00 – 15.30

-

příjezd účastníků soutěže, presentace
rozprava účastníků soutěže, zahájení soutěže
plnění soutěžní disciplíny
vyhodnocení a ukončení soutěže, odjezd účastníků

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny
vydanými při rozpravě soutěže.
2) Pořadatel soutěže má právo na úpravu propozic v případě
nepředvídatelných okolností.
3) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním
řádem střelnice a přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a
na střelnici.
4) Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi
způsobenou škodu či újmu.

SCHVALOVACÍ ČÁST
Ředitel soutěže: plk.gšt. Ing Roman Kučera
Hlavní rozhodčí: Stanislav Beránek

