P R O P O Z I C E střelecký víceboj-kvalifikace č.0014
Pořadatel: UR SVZ ČR
Organizátor: KVZ Vyškov-město r.č.11-58-06
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěž tříčlenných družstev ve střelbě z VPi,VRs ,Mpu.
Datum konání :
Organizační výbor

Soutěžní výbor

:

neděle 17.5.2015
předseda a ředitel soutěže
hlavní rozhodčí
zdravotník
správce střelnice a inspektor zbraní

Místo konání:Luleč
:Otto Hofman ing
:Jiří Plzák
:Hana Růžičková
:Otakar Večerka

předseda
předseda hodnotící komise

:Otto Hofman
: Miloš Závodný ing

TECHNICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ
Soutěží se podle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a těchto propozic.
Soutěžní discipliny :
1. Mířená střelba na přesnost zVPi nebo VRe - 5 + 15 ran na terč P77- 50/20.
2. Mířená střelba na rychlost z VPi nebo VRe - 12 ran soutěžních,6+6, terč 135 P a P77,povinné přebití H=z-t.
3. Akční střelba – 12 ran na terč D2 a na šest terčů poper, tower, gong (l ks = 10 bodů). H=z-t. Startovací
poloha-závodník stojí na palebné čáře, zásobník s 12ti náboji na povel rozhodčího zasune do zbraně,zbraň uloží do
pouzdra. Na akustický povel střílí vždy střídavě papír a plechy a začíná papír.
4. Akční střelba z malorážové pušky - libovolný počet nábojů, biatlonový panel ( průměr 115 mm) ve vzdálenosti
50 m. H = 100- t (100 bodů mínus dosažený čas).Střílí se 2x.Výsledek je průměr obou střílení.
5.Štafeta -6 nábojů,Popper+SČS D2/11,10,9,8.Povinnost sestřelit kovový terč a zbytek do počtu 6ti nábojů do
terče.Předání štafety-poslední výstřel.Nesestřelení kovového terče= 0 na celé disciplíně.Hodnocení – H = z - t,
Všechny disciplíny kromě mířené na přesnost a MPu se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra. Zaměřování

není povoleno. Jsou povoleny zbraně od ráže 7,62. Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo
průbojné a střelivo s ocelovým jádrem. Všichni účastníci jsou povinni nosit zbraň na střelnici
v opaskovém pouzdře nebo kufru. Závodníci a rozhodčí si musí v průběhu závodu na palebné čáře chránit
zrak i sluch.
ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
Účastníci soutěže se musí při prezentaci a přejímce zbraní prokázat povinnými platnými doklady .
Příležitostný členský příspěvek na soutěž : 100,- Kč
Účastníci soutěže jsou pojištěni pojistkou dle smlouvy SVZ ČR
Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele.
Občerstvení v omezeném rozsahu.
Startovat mohou všichni funkcionáři soutěže, pokud proti tomu nepodají závodníci před
soutěže námitku a nevyjádří-li nesouhlas .

zahájením

Protesty se podávají podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR s vkladem 300,- Kč .
ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
8:00 - 8:30
prezentace,
8:30 - 8:45
porady funkcionářů soutěže
8:45 - 9:00
nástup, rozprava soutěžního výboru se závodníky, zahájení soutěže
9:00 - 14:30
plnění disciplin
14:30 - 15:00
vyhodnocení výsledků
15:15
nástup, vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Soutěžící se účastní soutěže na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.
Každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanoveními propozic. Pořadatel si vyhrazuje právo zněny propozic
v případě nezbytně nutném
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel
SVZ ČR a místních bezpečnostních pravidel střelnice Luleč
Jiří Plzák: hlavní rozhodčí

Otto Hofman ing: ředitel závodu

