PR O PO Z I C E
Mířená na 25 m + DOMINO
Mířená střelba na přesnost, velkorážná pistole nebo revolver + mířená střelba na čas
kal. číslo soutěže:
0520
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Jenišovice reg. číslo 07-40-06
Datum a místo konání:

9. července 2022 střelnice J e n i š o v i c e

Organizační výbor :
Ředitel:
Radek Tauchman
Hlavní rozhodčí:
Petra Černá
Předseda hodnot.komise:
Daniel Pokorný
Inspektor zbraní:
Roman Mikule
Tajemník:
Leoš Červinka
Správce střelnice:
Věra Pokorná
Zdravotník:
Věra Pokorná
Řídící střelby:
Vlastislav Smorádek
Asistent řídícího střelby:
Jaroslav Stránský
Ostatní rozhodčí a pomocní pracovníci budou delegováni na místě.
Soutěžní výbor :

2-416
1-184
1-186
2-413
2-412
2-300
2-300
2-415
3-271

Ředitel, hlavní rozhodčí, předseda hodnotící komise

Soutěží se podle platných pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a podle ust. těchto propozic:
Discipliny :

1)

VPs; VRs – 5+15 ran na terč 135/P
Střelba na přesnost z pistole nebo revolveru vstoje na 25m, jednou nebo oběma rukama, bez opory.
V čase 2+6 minut.
H=z

2)

VPs mířená střelba v čase max. 90 vteřin na terče a gongy
Mířená střelba jednou nebo oběma rukama ve stoje bez opory na 15 až 25 m. Střílí se z opaskového
pouzdra. Zásobník ve zbrani, zbraň nenatažená, ruka se dotýká zbraně. Druhý zásobník v pouzdře na
opasku nebo na stolku.
5 ran střed terče 77P na 25 m
5 ran terč 135P-I na 25 m
5 ran terč SČS-D2 na 15 m – A=12, B=10, C=9, D=8 bodů
5 ran kuželka– 2x na 13 m, 3x na 23 m – kuželka 10 bodů
Stanovený počet nábojů 20, max čas 90vtř.,v každém terči se
počítá maximálně 5 nejlepších zásahů, povinné přebití, pořadí střelby libovolné
H=z

Zbraně a střelivo: VPs a VRs v opaskovém pouzdře, zásobníky zvlášť. Závodník může střílet první
disciplínu velkorážnou pistolí nebo revolverem, druhou disciplínu pouze pistolí.

Bezpečnostní opatř.: Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření dle
pravidel, Desatero bezpečnosti závodníka, Provozní řád střelnice a pokyny a povely
rozhodčích a hl. rozhodčího. Soutěžící i rozhodčí musí při sobě používat chrániče
sluchu a očí. Dalekohledy na palebné čáře 25m nejsou povoleny.
Účast :

Členové SVZ ČR, střeleckých klubů a držitelé zbrojních průkazů.
Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže účastnit i jako závodníci.
Příspěvek na výdaje spojené s pořádáním soutěže :100,- Kč zaplatí účastník při
prezentaci .Členové SVZ ČR předloží při prezentaci členský průkaz a nečlenové platný
občanský průkaz, všichni zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kdo nemá zbrojní průkaz,
musí mít určeného instruktora, který má platný zbrojní průkaz a za závodníka ručí.
Každý účastník soutěže se zúčastní na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost a bude
zaprezentován s podmínkou výslovného souhlasu s uvedením svých osobních údajů,
což stvrdí svým podpisem na prezentační listině.

ČASOVÝ PROGRAM :
8:00
8:45
9:00
13:00
13:30

-

8:45 hod. prezentace a přejímka zbraní
9:00 hod. poučení závodníků, porada rozhodčích a zahájení
13:00 hod. vlastní soutěž
13:30 hod. vyvěšení výsledků
13:45 hod. vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Zdravotní zabezpečení : zajištěno péčí organizátora
Protesty :
Pojistné :
Ceny :
Informace :

do 15 min. po zveřejnění výsl. listiny s vkladem Kč 300,- písemně do rukou HR.
Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch organizátora.
Účastníci soutěže – zaprezentovaní – jsou pojištěni péčí SVZ ČR .pojistná smlouva
č.131 000 1770 VZP pojišťovna, a.s.
Závodníci, kteří se umístí ve střelbě na 1. – 3. místě, obdrží diplom a cenu.
Závodníci, kteří se umístí ve střelbě na 4. a 5. místě, obdrží diplom.
Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to závažné
okolnosti.

Propozice schválila rada KVZ Jenišovice 26.02.2022

Petra Černá
hlavní rozhodčí

Sponzoři:

Radek Tauchman
ředitel soutěže

