Město J. Hradec

PROPOZICE
XII. ročníku střelecké soutěže „Skrýchovská puška – IX. ročníku
Memoriálu Jana Šorše“
Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec
A)
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Název soutěže: Skrýchovská puška – Memoriál Jana Šorše
Číslo soutěže: 0813

B)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel a organizátor: KVZ při ÚVS Jindřichův Hradec
Termín konání: 15. 6. 2019
Místo konání: střelnice Spolku Břeskáč z. s., Dolní Skrýchov čp. 197 (1 km od Jindř.
Hradce)
GPS: 49°09´50,160´´ N, 15°00´28,765´´ E, odkaz na mapu:
http://www.strelnicebreskac.websnadno.cz
Složení organizačního a soutěžního výboru:
- ředitel soutěže: Petr Pokovba (1 - 055)
- hlavní rozhodčí: Jindřich Němec (0 - 009)
- tajemník soutěže: Jan Janků (1 - 164)
- předseda hodnotící komise: Arnošt Bicek (1-050)
- člen hodnotící komise: Lukáš Tunka (2-260)
- inspektor zbraní: Michal Štrobl st. (1-162)
- řídící střelby: Jan Janků (1-164)
- terčoví rozhodčí: Petr Pokovba ml. (3-410), Čestmír Vondráček (3-559), Tomáš Fedra
(3-558), Jaroslav Kolář (3-561), Jiří Bumba (3-562)
- správce střelnice: Pavel Hándl

C)

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Charakteristika soutěže: Střelecká soutěž ve střelbě ze samonabíjecí útočné pušky/
samonabíjecí pušky (UPus) v kategorii Standard, skupin a) -c) (ráže 5,45mm-7,62mm);
opakovací/samonabíjecí pušky (PuVs) v kategorii Standard, skupiny a) (ráže
min.6mm).
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Soutěží se podle Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR (dále jen
Pravidel)
Soutěžní disciplíny:
Druh zbraně - UPus
Třípolohová střelba ze samonabíjecí útočné pušky nebo samonabíjecí pušky na náboj o
středním balistickém výkonu
- počet nábojů - 5 ran nástřelných, 3 x 10 (vleže, vstoje, vkleče) ran soutěžních
- terče a vzdálenost - 135 P1 pro každou polohu, vzdálenost terče 50 m od palebné čáry
- čas - 2 minuty na nástřel, 12 minut na soutěžní střelbu
- hodnocení - H = z
- start z palebné čáry
Druh zbraně - PuVs
Třípolohová střelba z opakovací nebo samonabíjecí pušky na klasický puškový/
kulometný náboj
- počet nábojů - 5 ran nástřelných, 3 x 10 (vleže, vstoje, vkleče) ran soutěžních
- terče a vzdálenost - 135 P1 pro každou polohu, vzdálenost terče 50 m od palebné čáry
- čas - 3 minuty na nástřel, 15 minut na soutěžní střelbu
- hodnocení - H = z
- start z palebné čáry
Hodnocení výsledků: dosažené výsledky hodnoceny dle „Pravidel“ podle dosaženého
bodového hodnocení. V případě rovnosti bodů se lepší pořadí stanoví takto:
 dle většího počtu dosažených 10, 9, 8, atd.
 dále dle většího počtu čistých 10, 9, 8, atd.
 dále dle vzdálenosti nejhorší rány od středu 10
Výkonnostní třídy: v soutěži ve střelbě z UPus je možno splnit a uznat výkonnostní třídy
dle „Pravidel“

Zbraně a střelivo:
 je povoleno vyladění spoušťového mechanismu, úprava pažby dle fyzických
dispozic střelce
 jsou povolena otevřená mířidla typu hledí - muška, dioptr - muška
 je povolen kompenzátor zdvihu, nasazený bodák
 je povolen upínací řemen
 není povolen optický zaměřovač (ani s nulovým zvětšením)
 není povolen napínáček
 nejsou povoleny pevné opěrky a dvojnožky
 není povoleno střelivo se střelou průbojnou, výbušnou, zápalnou, neodpovídající
povolenému výrobnímu provedení a vojenská munice
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D)

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Účast na soutěži (čl. 4.4.1. Všeobecných pravidel):
- rozhodčí, funkcionáři soutěže a závodníci - členové SVZ ČR
- závodníci – nečlenové SVZ ČR
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání přihlášky, přinesení jednoho použitelného
(nového či zánovního) předmětu, který bude sloužit jako cena do „tomboly“ a
zaprezentování se.
Přihlášky ve formě – jméno, příjmení, soutěžní disciplína, ráže a druh zbraně
zaslat do 9. 6. e-mailem na: pokovba@email.cz
Při prezentaci předložit a) členové SVZ - členský průkaz, ostatní – občanský průkaz
b) zbrojní průkaz
c) průkaz zbraně
d) zbraň
Účastník s vlastní zbraní nebude bez předložení dokladů uvedených v b) a c)
připuštěn k soutěži.
Protesty: možno podat písemně hlavnímu rozhodčímu kdykoliv v průběhu soutěže,
nejpozději však do 15 minut po zveřejnění listiny předběžných výsledků s vkladem 300,Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele
Zdravotnické zabezpečení: zabezpečeno „Rychlou zdravotnickou pomocí“
Výše příležitostného příspěvku hrazeného při prezentaci: 100,- Kč za každou použitou
zbraň.
Pojištění: prezentovaní účastníci – účastníci soutěže jsou po dobu soutěže pojištěni u
Pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny, a. s..
.
Ústroj a vybavení:
 nejsou povoleny jakékoliv rukavice
Osoby, které nejsou držiteli zbrojního průkazu se mohou účastnit soutěže pouze za
přímého dohledu instruktora střelby s kvalifikací podle zákona o zbraních a pravidel
SVZ.
Zveřejňování výsledků:
V průběhu soutěže budou zveřejňovány dílčí výsledky a na závěr listina předběžných
výsledků a výsledková listina.
Ocenění závodníků:
První tři místa v každé disciplíně budou oceněna poháry a diplomy.
Účastníci do 3. místa v každé disciplíně obdrží věcné ceny od organizátora,
ostatní účastníci si budou moci vybrat ceny z „tomboly“.
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E)
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
08:00 ÷ 08:45 - prezentace, přejímka zbraní a střeliva
08:45 ÷ 09:00 - porada rozhodčích, nástup
09:15 - zahájení vlastní soutěže

F)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
účastníci jsou povinni řídit se ustanoveními „Pravidel“, Pravidel provozu střelnice
a těmito propozicemi
 pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic, nejpozději však do zahájení
soutěže
 účastníci jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a
pravidla provozu střelnice
 každý účastník startuje na vlastní náklady, vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá
za způsobenou škodu či újmu


Propozice zpracoval a schválil organizační výbor
dne 30. dubna 2019
Jindřich Němec v. r.
----------------------------------hlavní rozhodčí

Petr Pokovba v. r.
--------------------------------------předseda organizačního výboru
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