SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
Klub vojáků v záloze Šumperk
PROPOZICE
přeboru klubu ve střeleckém víceboji pro rok 2022
A) Všeobecná ustanovení
Název soutěže: Střelecký víceboj KVZ - otevřená soutěž jednotlivců
Pořadatel soutěže: KVZ Šumperk, IČO: 640 94 618
Termín a místo konání: sobota 25. června 2022 na střelnici Šumperk-Temenice
Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí a inspektor zbraní:
Pomocníci hlavního rozhodčího:
Řídící střelby:
Velitel střelnice:
Terčoví rozhodčí:
Zdravotní zabezpečení:
Pojištění na tuto soutěž zabezpečuje

Pavel Kapusník
Lubomír Černý
Milan Pěnička, Pavel Mika
Lubomír Černý
Jan Kelich
Bohumil Tkadlec, Václav Kadlec
rychlá záchranná služba
ÚR SVZ ČR pro členy SVZ ČR

B) Technická ustanovení
Soutěží se podle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR platných od 1.1.2008. Soutěž
je závodem jednotlivců.
Disciplíny:
1. Mířená střelba z VP, 5+15 ran na terč 135P, čas 6min., 25m
2. Rychlopalba z VP, 2x5 ran na terč 135P, 25m
3. Rychlopalba z VP, 10 ran na terč 135P, 7sec. zavřeno – 3sec. otevřeno, 25m
4. Mířená střelba z MPu, vleže bez opory, 5+10 ran, čas 5min., malorážkový terč,
50m
5. Akční střelba z Mpu, vleže bez opory, jednotlivě nabíjet, počet nábojů
neomezený, biatlonové panely, čas max.100sec., 50m
Celkové pořadí bude stanoveno součtem dosažených bodů ze všech disciplín.
C) Podmínky účasti
- Střelecké soutěže se účastní pouze členové SVZ ČR, kteří mají zaplaceny
členské příspěvky,
- členský průkaz SVZ ČR je nutno vzít sebou,
- pozvaní hosté,
- soutěžící střílí vlastními velkorážovými pistolemi střelivem od ráže 7,62 mm
a malorážkami,
- je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a střelivo s ocelovým
jádrem,
- po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit zbraň v pouzdru, bez zásobníku,

malorážku s otevřeným nebo vyjmutým závěrem,
- soutěžící a rozhodčí musí mít během střelby chrániče sluchu a ochranu
zraku – brýle,
- během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných omamných
látek,
- jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu řídícího střelby nebo porušení
ustanovení tohoto odstavce je důvodem k okamžitému vyloučení ze soutěže,
- je zakázáno při vlastní střelbě používat optiku jak na zbrani, tak na kontrolu terčů,
- startovné je 100,- Kč.
D) Časový plán soutěže
8.30
8.45
9.00
12.00
13.00

– 8.45
– 9.00
– 12.00
– 13.00
– 14.00

prezence, kontrola zbraní
zahájení soutěže
plnění střeleckých disciplín
zpracování výsledků
vyhlášení výsledků

E) Organizační ustanovení
Přihlášení soutěžící, rozhodčí a pořadatelé soutěže jsou pojištěni pojistkou dle
smlouvy SVZ ČR s pojišťovnou VZP a.s. č. 1310000010.
Protesty lze podávat podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, čl.31 všeobecných
ustanovení s vkladem 100,-Kč k hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po zveřejnění
listiny předběžných výsledků.
F) Závěrečná ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním
řádem střelnice, pokyny rozhodčích a pořadatelů a budou přísně dodržovat zásady
bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi a střelivem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu propozic, budou-li pro to závažné
důvody.
Pavel Kapusník

Lubomír Černý

ředitel soutěže

hlavní rozhodčí

