CZECH OPEN POPPER
SINGLE

MEMORIÁL

ING. ZDENKO HOLUBA
SPORTOVNÍ STŘELECKÝ SOUBOJ JEDNOTLIVCŮ
Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE,REVOLVERU

MČR
Sobota 7.9.2019
střelnice Luleč okr. Vyškov
Střelnici najdete zde: N 49° 16' 7.61" E 16° 56' 17.95"

pořadatel soutěže:
SVZ ČR
organizátor soutěže: KVZ Vyškov

A) Všeobecná ustanovení
1. Czech Open single Popper – memoriál Ing. Zdenko Holuba – střelecký souboj
jednotlivců 07.09.2019 sobota, je mistrovská soutěž SVZ ČR
Soutěž je zařazena v celostátním kalendáři sportovních akcí 2019 pod číslem 0004.
2. Organizátor soutěže: KVZ Vyškov, registrační číslo 11-58-06, IČO – 6444 7006.
3. Organizační výbor – složení
Ředitel soutěže
Otto Hofman
Tajemník soutěže
Miloš Závodný
Hlavní rozhodčí:
Ladislav Daniel 1-087
1. zástupce HR a PHK
Ivo Trojanec
Velitel střelnice
Otakar Večerka
Rozhodčí soutěže a pomocné technické pracovníky deleguje organizátor soutěže
z rozhodčích a členů SVZ ČR z Vyškovské oblasti a z oblasti Jižní Morava.
4. Soutěžní výbor – složení
Předseda soutěžního výboru
Otto Hofman
Místopředseda soutěžního výboru Miloš Závodný
Hlavní rozhodčí
Ladislav Daniel

B) Technická a bezpečností opatření
5. Soutěží se: podle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR
6. Soutěžní disciplína:
Střelecký souboj z velkorážové pistole,revolveru – podle metodického listu k soutěžím č.15.
Terčová sestava 4 + 4 POPPER,TOWER,GONG ve vzdálenosti 20 – 30m, počet nábojů na
1 utkání (souboj) pro 1 soutěžní subjekt: 5
Způsob provedení discipliny: A1 s tasením.
Způsob hodnocení: GAMA 1 sestřelený terč = 1 bod.

Herní systém
„každý s každým“

▪
▪

Počet závodníků je omezený 36 ti subjekty.Soutěž proběhne na čtyřech drahách.
Maximální spotřeba nábojů je 175.
7. Pro urychlení soutěže:
• V jedné směně se střílí na čtyřech stanovištích (drahách) současně, tj. povely platí
pro celou směnu (prostor střelnice bude ozvučen)
• Na přípravné čáře budou vyznačena stanoviště, na která budou muset nastoupit již
soutěžící v přípravě.
• Na přípravnou čáru závodník musí nastoupit s naplněným zásobníkem 5 náboji
▪ Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a nelze používat střelivo
s ocelovým jádrem.
▪ Závodníci a rozhodčí musí používat ochranu očí.
▪ Závodníci střílí vlastními velkorážovými zbraněmi a střelivem od ráže 7,62 mm
▪ Příležitostný příspěvek:200,-/závodník
▪ Po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit zbraň v pouzdře bez zásobníku.
Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto
odstavce je důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.

C) Organizační ustanovení
9. Postupový klíč
Počet závodníků je omezený číslem 36 závodníků.
Organizátor si vyhrazuje právo nasadit do soutěže na neobsazená místa závodníky dle
vlastního klíče.
▪ Závodu nepředchází kvalifikace. Z každé oblasti budou nominováni 2
závodníci.Nominace bude uzavřena 28.8.2019. Startovní listina bude uzavřena
2.9.2019.
10. Přihlášky – e-mail: Otto@Hofmans.cz
11. Informace: Otto Hofman– tel. 602 763803
12. Příjezd: do Vyškova, dále směr Blansko, v obci Drnovice (vlevo) směr Luleč,
Nemojany. Po výjezdu z obce Drnovice asi po 300 m odbočka
vpravo na polní cestu (značeno) po 200 m střelnice.

Střelnici najdete zde: N 49° 16' 7.61" E 16° 56' 17.95"
Prezentace: bude provedena před zahájením soutěže (08,0 – 0900 hodin), každý
závodník předloží u prezentace průkaz KVZ a zbrojní průkaz
13. Občerstvení bude poskytnuto omezeně v možnostech organizátora na střelnici
.
14. Zdravotní zabezpečení: RZS Vyškov
15. Řádně přihlášení závodníci, rozhodčí, pořadatelé a organizátoři soutěže budou pojištěni
pojistkou dle smlouvy SVZ ČR.

D) Časový plán soutěže
8,00 – 8,30
8,30 – 8,45
8,45 – 9,00

příjezd závodníků, prezentace losování, přejímka zbraní
porada rozhodčích,
nástup závodníků, zahájení soutěže, volba zástupce závodníků
poučení o bezpečnosti
9,00 – 16,00 souboje
16,30 – 17,00 vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků, předání cen vítězům
ukončení soutěže, odjezd účastníků
Časový harmonogram může být změněn v závislosti na průběhu soutěže.

E) Schvalovací ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním řádem střelnice,
pokynu rozhodčích a organizátorů soutěže a přísně dodržovat zásady bezpečnosti při
manipulaci se zbraněmi a střelivem.
Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody.
Propozice soutěže byly schváleny dne 10.08.2019
Ladislav Daniel
Hlavní rozhodčí

Otto Hofman
Ředitel soutěže

