PROPOZICE
Klubový přebor KVZ STUDENÁ
(Střelecký výceboj SVZ ČR)

Pořadatel a organizátor:
Datum a místo soutěže :
Kalendářové číslo soutěže :
Ŕeditel soutěže :
Hlavní rozhodčí :
Rozhodčí na stanovišti :
Pomocný rozhodčí :
Hodnotící komise :
Inspektor zbraní :

KVZ Studená 079 (02-13-07)
6.4. 2019 na střelnici AVZO Strmilov
0806
Frühauf Karel
1 - 053
Andraško Aleš
2 - 045
Andraško David
2 - 302
Tichý Petr
3 - 105
Tůma Tomáš
3 - 119
Andraško Aleš
2 - 045
Andraško David
2- 302

Technická a bezpečnostní ustanovení :
Charakteristika soutěže :
Střelecký víceboj SVZ ČR - soutěž jednotlivců

Soutěžní discipliny:




Mířená střelba na přesnost - VPs2, VRs2, Terč 135/P-25m, 5+15 ran, čas- 2 a 6min, H = z
Mířená střelba na rychlost - VPs1, VRs1, Terč 135/P-25m, 0+10 ran, H = z - t
Akční střelba z MPu - biatlonový panel - 50m, libovolný počet nábojů, H = 100 - t
(nutno sestřelit všechny terče)
Mířenou střelbu na přesnost a mířenou střelbu na rychlost musí plnit závodník stejnou
zbraní.

Zbraně a střelivo :






Samonabíjecí pistole a revolvery ráží 7,62 mm až 12mm bez úprav se střelivem podle
zákona.
Standardní malorážky ( není povolena rukavice )
Každý úcastník nese plnou odpovědnost za zbraně a střelivo. Žádné závady na zbrani a
střelivu se z hlediska hodnocení neuznávají, možné je pouze zapůjčení převzaté zbraně od
jiného účastníka soutěže.
Na zbraních nesmí být žádné úpravy, které nepatří k továrně vyrobené zbrani.
Ztráta nebo odcizení zbraně nebo střeliva je mimořádnou událostí, která musí být ihned
oznámena pořadateli a nejbližšímu útvaru Policie ČR.
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Organizační ustanovení :
Časový plán soutěže :

08.00 -08.30 hod. prezentace a přejímka zbraní
08.30 -08.45.hod. nástup závodníků
09.00 hod.
zahájení soutěže
13.30 -14.00 hod. předpokládané ukončení soutěže

Účast na soutěži :
funkcionáři soutěže a závodníci, kteří jsou členové SVZ a vlastní zbrojní průkaz a
zaprezentovali se,
členové SVZ, nečlenové a hosté bez ZP,kteří byli pozváni pořadatelem, za přímého
dohledu instruktora střelby,kteří se řádně zaprezentovali,
všichni držitelé zbraní předloží zbraň při prezentaci ke kontrole a přejímce,
členové SVZ jsou po dobu soutěže krátkodobě pojištěni, ostatní se jí zúčastní na vlastní
nebezpečí a vlastní pojištění.

a)
b)
c)
d)

Závěrečná ustanovení :







každý účastník soutěže zaplatí při prezentaci příležitostný členský příspěvek ve
prospěch pořadatele ve výši 100,-Kč,
všichni přítomni jsou povinni se seznámit s provozním řádem a pravidly chování na
střelnici, řídit se pravidly sportovní činnosti SVZ ČR a těmito vydanými propozicemi,
každý účastník soutěže se účastní na vlastní odpovědnost, nebezpečí a náklady,
zodpovídá za jím způsobenou újmu na zdraví či majetku,
pro všechny účastníky soutěže platí zákaz požívání alkoholických nápojů před soutěží a v
jejím průběhu,
pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic před i po zahájení soutěže.
z důvodu kapacity střelnice a dodržení časového harmonogramu soutěže, bude zapsáno
do soutěže maximálně 40 startujících. ( 40 startovních čísel )

Propozice soutěže schválila rada KVZ Studená dne : 16 .2. 2019
Pořadatel soutěže :

