PROPOZICE
Pořadatel a organizátor: KVZ Hodkovice nad Moh., reg.č. 07-41-03
Lankův memoriál XXIV. ročník – soutěž jednotlivců kalendář.
sport. akcí SVZ ČR na rok 2022 č. s. B4 0501
Datum konání:
Místo konání:
Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Tajemník soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Správce střelnice:
Inspektor zbraní:

dne 5.3.2022
střelnice „Červený lom“ Hodkovice nad Mohelkou

Zdravotník:

Resl Jan

Soutěžní výbor:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Předseda HK:

Jareš Květoslav
Pekláková Jaroslava
Rejman Aleš
Horáček Jan
Švitorka Ladislav

Jareš Květoslav
Rejman Aleš
Pekláková Jaroslava

2-004
1-030
1-049
2-222
2-227

2-004
1-049
1-030

Rozhodčí a ostatní funkcionáři budou delegováni před zahájením soutěže.
Disciplíny: 1. střelba Vps, Vrs 2 na přesnost na terč 135 P vstoje na 25 m 5 + 15 ran
2. mířená střelba na rychlost z Vps nebo z Vrs na terč 77 P /mezinárodní / počet
nábojů 10
Hodnocení H = z-t /součet zásahů/ v papírovém terči-dosažený čas
3. bojová střelba z Vps nebo z Vrs akční střelba – volná úloha
3 kovové padací terče Popper
1 papírový terč SČS – D1
Terče max.ve vzdálenosti 20 - 30 m od palebné čáry, max. 15 ran vstoje s
přebitím, 2 zásobníky naplněné náboji v libovolném počtu.
Čas na provedení disciplíny maximálně 90 s.
Hodnocení: H = z-t
Hodnocení v papírovém terči podle docílených kruhů.
Vrchní část terče/hlava/max.5 ran, spodní část terče/kruhy/max. 5 ran,
počítají se nejlepší zásahy. Vrchní část hodnocení terče – 15, 9, 8 bodů,
spodní hodnoty kruhů zůstávají. Popper se hodnotí 10 body,
sestřelení je povinné.
Zbraně a střelivo: vlastní, všichni závodníci jsou povinni používat výstroj pro zbraň:
Opasek, opaskové pouzdro na zbraň a opasková pouzdra na zásobníky.
Před prezentací přejímka zbraní po předložení ZP, průkazu zbraně a OP
/občanský průkaz/.
Technická a bezpečnostní ustan: soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR platných od 1.1.2006

a podle ustanovení těchto propozic:
Střelba je povolena jednou nebo oběma rukama. Dalekohledy na střelišti
jsou zakázané. Chránič sluchu a střelecké brýle nebo podobná ochrana očí
na střelišti jsou povinné.
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat pravidla bezpečnosti, viz. Desatero bezpečnosti závodníka, provozní a návštěvní řád
střelnice a řídit se pokyny rozhodčích a funkcionářů.
Podmínky soutěže Soutěže se mohou zúčastnit:
Účast:

1. členové SVZ ČR, členové střel.klubů po předložení platného čl.
průkazu
2. občané, držitelé ind. ZP po předložení ZP. Rozhodčí a funkcionáři se
mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci.
Závodníci zaplatí při prezentaci příspěvek na výdaje spojené se soutěží
100,- Kč.
Každý účastník soutěže se zúčastní soutěže na vlastní
odpovědnost, nebezpečí a náklady, což stvrdí svým podpisem na
prezenční listině.

Časový program: 8:00 8:45 9:00 14:30 Protesty:
Zdravotnické
zabezpečení:
Pojištění:
Informace:

8:45 hod.
9:00 hod.
14:30hod.
15:30hod.

přejímka zbraní, prezentace, porada rozhodčích
poučení závodníků a zahájení
vlastní závod
ukončení závodu

dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR
zajištěno péčí organizátora
účastníci soutěže,členové SVZ ČR – zaprezentovaní jsou pojištěni
Pojistnou smlouvou č. 1310001770 s pojišťovnou VZP, a.s.
Závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě obdrží diplomy a věcnou
odměnu. Po ukončení soutěže budou členům SVZ ČR potvrzovány VT
podle platných pravidel.

Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to závažné okolnosti.
Tyto propozice schválila rada KVZ Hodkovice nad Mohelkou dne 19.2.2022

Rejman Aleš 1-049
hlavní rozhodčí

Jareš Květoslav 2-004
ředitel soutěže

