Svaz vojáků v záloze ČR, z.s.
KVZ COMBAT KLUB LUGER Praha, pobočný spolek
reg. č. 00 10 03

Propozice
Hubalův popr
A. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název a stupeň soutěže
Hubalův popr. E – číslo soutěže: 0108
Pořadatel a organizátor soutěže
pořadatel soutěže:
KVZ COMBAT KLUB LUGER Praha 00 10 03
organizátor soutěže:
KVZ COMBAT KLUB LUGER Praha 00 10 03
technické zabezpečení:
KVZ COMBAT KLUB LUGER Praha 00 10 03
Termín a místo soutěže
termín soutěže:
místo soutěže:

11. 06. 2022
střelnice Kladno Vinařice
GPS: 50°9'57.632"N, 14°4'42.697"E

Organizační výbor
předseda:
tajemník:
ředitel soutěže:
hlavní rozhodčí:
zdravotník soutěže:

Hauer Vladimír
Bína Vratislav
Hauer Vladimír
Vratislav
Hálkov
Dimitrij
obsluha střelnice

1-083
1-082
1-083
0-011 0-011

Soutěžní výbor
předseda:
místopředseda:
př. hodn. komise:

Hauer Vladimír
Hálkov Dimitrij
Fojtík Roman

1-083
1-083
0-011
1-083
1-122

Fojtík Roman
Kovář Jan

1-122
2-402

rozhodčí:

Funkcionáři soutěže a delegovaní rozhodčí se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci
(viz Všeobecná pravidla čl. 5 odst. f/).

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Závod je branně sportovní soutěží dvojic a jednotlivců. Použití civilních zbraní na
pistolový náboj.

Soutěžní disciplíny
1.
střelba z VPs na terče Pepper Popper dvou velikostí a dvoučlenných družstev – 2x4 náboje.
Vzdálenost 15-20m.

Bezpečnostní opatření
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle
pravidel SVZ. Závodníci a rozhodčí povinně použijí vlastní chrániče sluchu a zraku.
C. ORGANIZAČNÍ O PATŘENÍ
Účast na soutěži - přihlášení
Soutěž je určena jen pro registrované členy oblasti Praha a hosty.
Přihlášky zasílat na email hagenn@seznam.cz do 8.6.2022, spolu s číslem
průkazu SVZ ČR, číslem průkazu zbraně a číslem ZP. Registrace bude
potvrzena následující den 9.6.2022. Všichni registrovaní účastníci soutěže se
účastní:
a/ na vlastní náklady (náklady vysílající složky) a
b/ na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu, což stvrzují
svým podpisem na prezenční listině soutěže.
Příjezd na soutěž a prezentace
Příjezd na soutěž je stanoven na den 11. 06. 2022 od 08,00 do 08,30 hod. Všichni
registrovaní účastníci překontrolují své zapsané údaje a podepíší prezenční listinu.
Potřebné doklady: člen KVZ – platný průkaz SVZ ČR, platný ZP, průkaz zbraně.
Další
Při prezentaci se vybírá mimořádný příspěvek Kč 50,Zdravotnické zabezpečení
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže.

Pojištění
Účastníci soutěže – členové SVZ ČR, kteří se řádně a včas prezentovali, budou na soutěži
pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy mezi SVZ ČR a VZP
č. 1310000010.

D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
08,00 - 08,30
08,30 - 08,45
08,45 - 08,50
08,50 - 9,00

příjezd účastníků soutěže
prezentace, přejímka zbraní
porada rozhodčích a porada souť.výboru
zahájení soutěže

vlastní soutěž
Po ukončení soutěže:
00,00 - 00,30
dopočítání výsledků, zveřejnění předběžných
výsledků
00,30 - 01,00
vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd
účastníků soutěže
E . ZÁVĚREČNÉ A SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ
1/ každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanovením těchto propozic
2/ pořadatel si vyhrazuje právo změny a výklad propozic
3/ propozice schválila rada KVZ CKL Praha dne 01. 06. 2022 a vydávají
se tímto dnem

Hálkov Dimitrij
hlavní rozhodčí

0-011 v.r.

Hauer Vladimír

1-083 v.r.

předseda organizačního výboru

