SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČR
OBLASTNÍ RADA LABSKO-ORLICKÉ OBLASTI

PROPOZICE
KVALIFIKAČNÍ PŘEBOR „ STŘELECKÉHO VÍCEBOJE SVZ ČR“
A) Všeobecná ustanovení
Název soutěže:
Pořadatel soutěže:
Organizátor soutěže:
Termín a místo konání:

KVALIFIKAČNÍ PŘEBOR „ STŘELECKÉHO VÍCEBOJE SVZ ČR“ - soutěž tříčlenných družstev.
Soutěž je zařazena v celostátním kalendáři sportovních akcí pro rok 2019 pod číslem 0012.
ÚR SVZ ČR
KVZ ORLIČTÍ OSTROSTŘELCI Čestice, IČO – 72040769, spis u MS v Praze L39419

sobota 20.4.2019, střelnice Čestice

Organizační výbor
Ředitel soutěže (předseda
organizačního výboru)

Tajemník soutěže
(předseda organizačního výboru)

Inspektor zbraní

Petr Pinkas

2-222

Jana Jelínková

3-093

Petr Pinkas

2-222

Hlavní rozhodčí

Ing.Jiří Pejřimovský

0-026

Velitel střelnice

Antonín Pospíšil

2-225

Hlavní rozhodčí

Ing.Jiří Pejřimovský

0-026
3-224

(zást. předsedy organizačního výboru)

Sbor rozhodčích deleguje OR Labsko-orlické oblasti

Soutěžní výbor
Ředitel soutěže (předseda
soutěžního výboru)

Předseda hodnotící
komise

Petr Pinkas

2-222

Ing. Jan Holík

2-221

Řídící střelby

Robin Plzák

Jana Jelínková

3-093

Václav Moravec

3-094

(místopředseda soutěžního výboru)

(zástupce hlavního rozhodčího)

Hodnotící komise

B) Technická ustanovení
Soutěží se podle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR platných od 1.1.2007 s aktualizací 2018, které jsou zveřejněny na internetové adrese http:\\www.svz-cr.cz

Disciplíny
Č.

Název

Obsah

5+15 ran, čas 2 + 6 min, terč 77/P (50/20), 25 m;
1x terč na nástřel a 5 soutěžních ran,
1x terč na 10 soutěžních ran
Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole nebo 10 soutěžních ran, SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost.
2
revolveru (z opaskového pouzdra)
25 m , hodnotí se počet dosažených zásahů minus dosažený čas
12 soutěžních ran s povinným přebitím:1 terč SČS-D2 (zóny A-11, B-10,
C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m, 6 terčů Pepper Popper,
Tower nebo Gong (včetně jejich kombinací), vzdálenost 20-30m od
Akční střelba „Volná úloha“ z velkorážové pistole nebo palebné čáry;kovový terč =10 b, soutěžící střílí střídavě po jedné ráně
3
revolveru (z opaskového pouzdra)
na papírový a kovový terč; první rána na papír. Hodnocení: počet
zásahů v papírovém terči + počet bodů za sestřelené kovové terče
minus dosažený čas (1 terč Pepper Popper, Tower, nebo Gong = 10
bodů)
5 soubojových biatlonových terčů průměr 115 mm, zvolený počet
nábojů, vzdálenost 50 m, čas max. 100 vteřin; střílí se dvakrát,
4
Akční střelba z malorážové pušky
výsledek je průměr z obou provedení, povinnost sestřelit všechny terče.
Výchozí poloha vstoje 1 m za podložkou, měření timerem. Náboje musí
být před startem odloženy v přípravku nebo volně mimo zbraň
Každý člen družstva má 6 nábojů, začíná sestřelením terče Pepper
Popper, Tower nebo Gong (včetně jejich kombinací) ve vzdálenosti 20
Střelecká štafeta trojic z velkorážové pistole nebo
až 30 m od palebné čáry, zbytek střílí do papírového terče
5
revolveru (z opaskového pouzdra)
SČS-D2 (A-11, B-10, C-9, D-8) ve vzdálenosti 25 m; hodnotí se pouze
zásahy v papírovém terči jako součet zásahů všech členů družstva
minus čas dosažený štafetou
Pokyny:
- čas se měří s přesností na 0,01 vteřiny,
- při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění v mířené střelbě na přesnost
- všechny disciplíny se střílejí se startem z přípravné čáry
Nevyužitá místa má právo obsadit z řad svých členů organizátor soutěže.
1

Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo
revolveru (z podložky)

Hodnocení
H=z
H=z-t

H= z - t

H = 100 – t

H=z–t

Celkové hodnocení: je součet bodových zisků ve všech disciplinách;
Vyhodnocuje se soutěž jednotlivců (disciplína 1 až 4) a soutěž družstev (disciplína 1 až 5)
Postup:

Na XXXIV. Ročník mistrovství České republiky v Lulči, které se koná 8.6.2019 postupují tři nejlepší družstva

Na soutěži lze na základě dosažených limitů výkonnostních tříd uznat výkonnostní třídy

Zbraně,střelivo. Závodníci střílí vlastními velkorážovými pistolemi a střelivem od ráže 7,62 mm a malorážkami, za použité zbraně
a náboje plně odpovídají.




Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a střelivo s ocelovým jádrem.
Každá zbraň musí být ověřena inspektorem zbraní. Závodník smí soutěž absolvovat pouze s jednou krátkou zbraní. V případě poruch smí použít jinou do
soutěže převzatou zbraň, tuto skutečnost musí oznámit HR nebo řídícímu střelby dané disciplíny. Velkorážové zbraně s menším odporem spouště než 1,00
kg, (když tento limit musí být splněn bezpečně), nebudou do soutěže připuštěny.

C) Organizační ustanovení
Podmínky účasti: Soutěže se zúčastní členové SVZ ČR, kteří se prokáží platným členským průkazem SVZ ČR s vylepenou známkou na rok 2019. K prezenci
budou vyžadovány tyto další doklady: platný zbrojní průkaz a průkazy zbraní k přejímaným zbraním. Přihlášení závodníci, rozhodčí, pořadatelé a organizátoři
soutěže budou pojištěni pojistkou dle smlouvy SVZ ČR pro rok 2019.
Soutěže se zúčastní závodníci na vlastní náklady.
Prezence účastníků se provádí osobně na střelnici 20.4.2019 od 7:30 a končí v 8:30 h. Maximální počet účastníků je stanoven na základě kapacity střelnice
a místním omezeních doby střelby na 5 tříčlenných družstev; organizátor soutěže proto od zájemců požaduje zaslat v termínu do 17.4.2019 přihlášku
na e-mail jpej@seznam.cz nebo na telefon 724 998 650 a vyhrazuje si právo při naplnění kapacity střelnice přihlašování dalších zájemců ukončit.
Losování startovních čísel nebude prováděno, startovní čísla budou přidělena při zápisu závodníků, prezence bude proto probíhat po ucelených trojčlenných
družstvech. Smíšená družstva, tj. složená z různých KVZ se nepřipouští a nebudou v závodě hodnocena.
Protesty: podávají se písemně do rukou HR s vkladem 200,- Kč. Při zamítavém rozhodnutí o protestu vklad propadá organizátorovi soutěže
Ceny: Nejlepší trojice družstev a jednotlivců obdrží diplomy a medaile.
Občerstvení při závodu: restaurace přímo na střelnici , oběd je nutné předem objednat nejpozději do 17.4.2019 při podání přihlášky a zaplatit po konzumaci.
Zdravotní zabezpečení: RZS Kostelec nad Orlicí, zdravotník + pohotovostní vozidlo na střelnici.
Zveřejňování výsledků: na střelnici dle možnosti organizátora soutěže
Rozhodčí a ostatní funkcionáři soutěže jsou oprávněni zúčastnit se závodu jako závodníci.

D) Časový plán soutěže
07:00 - 08:30
09:00 - 13:50
14:00 - 15:00

příjezd závodníků, prezentace s přidělením startovních čísel, přejímka zbraní
zahájení soutěže a časový průběh disciplín dle pokynů organizátora
vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

E) Hospodářská ustanovení
Závodníci startují na vlastní náklady. Svazová dotace je plně využita pro technické a organizační náklady soutěže, vynaložené organizátorem.

F) Závěrečná ustanovení
Organizátor soutěže má právo na úpravu propozic a změnu určených terčů v případě nepředvídatelných okolností nebo vzniku závažných důvodů,
Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají plně za jimi způsobenou škodu či újmu.

G) Bezpečnostní ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním řádem střelnice, pokyny rozhodčích a organizátorů soutěže
a přísně dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi a střelivem.





Před a během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných omamných látek.
Závodníci a rozhodčí na střelišti jsou povinni používat chrániče sluchu a ochranu očí.
Po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit zbraň v pouzdře, bez zásobníku, malorážky s otevřeným nebo vyjmutým závěrem.
Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce je důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.

H) Schvalovací ustanovení
Propozice soutěže schválila oblastní rada dne 25.3.2019

Ing. Jiří Pejřimovský 0-026
Hlavní rozhodčí

Petr Pinkas 2-222
Ředitel soutěže

