SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
Klub vojáků v záloze registrační číslo 07-43-01 Turnov IČO:62013165
kontaktní adresa: Husova 1360, 511 01 TURNOV, E-mail: j.louda.turnov@seznam.cz kontaktní telefon 737 962 389

PROPOZICE

Kalendářové soutěže Svazu vojáků v záloze ČR
číslo 0508
_______________________________________________
A - ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název a stupeň soutěže: Oblastní liga Pojizeří - Jizerská střelecká liga
XXIX. ročník - 3. kolo
soutěž jednotlivců - OPEN
Pořadatel a organizátor: KVZ Turnov č. 07-43-01
Datum konání:

18. dubna 2020

Místo konání:

Střelnice KVZ Jenišovice

Organizační výbor:
Ředitel:
ing. Ladislav HUŠEK
1-137
Tajemník:
Bohuslav ŠÍDA
2-366
Hlavní rozhodč í:
Jaroslav LOUDA
1-140
Správce střelnice:
dle provozního řádu
Inspektor zbraní:
Vítězslav HUDSKÝ
2-113
Předseda hodnotící komise: Karel VLČEK
1-135
Členové:
Daniel POKORNÝ
3-494
Ing. Michaela VLČKOVÁ 2-363
Zdravotník:
bude určen na místě
Sbor rozhodčích:
rozhodčí budou delegováni na místě
Soutěžní výbor:
ředitel soutěže
ing. Ladislav HUŠEK
hlavní rozhodčí
Jaroslav LOUDA
předseda hodnotící komise Karel VLČEK

B - TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Jizerská střelecká liga je soutěž jednotlivců sestávající z 5 kol.
Vyhodnocení pořadí daného ročníku bude provedeno po provedení
všech 5 kol součtem bodů obou disciplín z nejlepších tří kol celého
ročníku. Soutě ží se podle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, platných
od 1.1.2013 včetně novel a doplňků a podle ustanovení těchto propozic.
Disciplíny:

Zbraně a střelivo:

Střelba na př esnost z VPs nebo VRs ostrým střelivem na vzdálenost 25m.
Provedení střelby je ve stoje, jednou nebo obě ma rukama bez opory,
zbraň na stolku. Obě soutěžní disciplíny budou provedeny jednou
zbraní, která bude zaregistrována při př ejímce.
č.1 - střelba z VPs nebo VRs , 5+15 ran na terč 135/P v čase 2 a 6 minut
č.2 - střelba z VPs nebo VRs , 5+15 ran na terč 77/P v čase 2 a 6 minut
Vlastní dle pravidel SVZ ČR, zbraně i zásobníky povinně uloženy v
opaskovém pouzdře.
Je zakázáno používání extrémně výkonného nebo neschváleného
střeliva a dalekohledů na palebné čáře.

-2Přejímka zbraní:

bude provedena před zahájením soutěže dle časového programu inspektorem
zbraní dle tě chto propozic po předložení:
- platného zbrojního průkazu
- platného průkazu zbraně
- startovního lístku soutěžícího

C - ČASOVÝ PROGRAM
08:00 - 08:45 hodin prezentace, přejímka zbraní a porada rozhodč ích
08:45 - 09:00 hodin zahájení soutěže a poučení soutěžících
09:00 - 14:00 hodin vlastní soutěž
14:00 - 14:15 hodin vyvě šení předběžných výsledků
14:15 - 14:30 hodin vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
14:35 - 15:00 hodin zapsání výkonnostních tříd
Časový harmonogram může být zkrácen v návaznosti na ukonč ení střelby posledního soutěžícího.

D - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Účast v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní členové SVZ ČR, č lenové jiných sportovních organizací a občané - držitelé platných zbrojních
průkazů příslušných skupin.
Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěž e zúčastnit.
Všichni účastníci soutěže se zúčastní na vlastní odpovědnost, vlastní
náklady a vlastní nebezpečí a budou zaregistrování s podmínkou
výslovného souhlasu s uvedením svých osobních údajů, což potvrdí
svým podpisem na prezenční listině.

Prezentace:

Všichni účastníci předloží při prezentaci platný zbrojní průkaz pro příslušné skupiny a platný č lenský průkaz KVZ nebo jiné sportovní organizace nebo platný Občanský průkaz.

Startovné:

Příspěvek na výdaje, spojené s pořádáním soutěže je stanoven pořadatelem soutěž e ve výši:
100,-Kč členové KVZ a jiných střeleckých klubů
120,-Kč ostatní účastníci soutěže

E - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pojištění:

Účastníci soutěže - zaregistrovaní č lenové SVZ ČR - jsou pojištěni péčí SVZ ČR u Všeobecné ZP a.s., číslo pojistné smlouvy: 1310000010

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změny těchto propozic, které musí být
oznámeny soutěžícím nejpozději při nástupu před zahájením soutěže.
Propozice byly schváleny radou KVZ Turnov dne 9. března 2020.
Jaroslav Louda
hlavní rozhodčí

ing. Ladislav Hušek
ř editel soutěže

