
A) základní ustanovení

       Pč. 0802

B) všeobecná ustanovení

Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Vltava Týn nad Vltavou 

Termín soutěže: 18.03.2023
Místo konání: Střelnice Semenec Týn nad Vltavou

Organizační a soutěžní výbor:

Ředitel soutěže: Žemlička Ladislav

Hlavní rozhodčí: Kališ Petr

Rozhodčí disciplín: Kališ P., Žemlička L., Kejř K.,  Hátle J.

Sedmík P., Samek P., Kolář J.

Hodnotící komise: Florián M., Žemličková M.

Tajemník soutěže: Kejř Karel

Správce střelnice: Sedmík Petr

C) technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platných od 1.1.2006 

Disciplíny: 1.) Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole, nebo revolveru  (VPs,VRs; 6)

Počet nábojů: 5 ran nástřelných, 15 ran soutěžních 

Terče a vzdálenost: Terč  P77 (20/50) vzdálenost terče 25m od palebné čáry

Čas: 2 minuty na nástřel, 6 minut na soutěžní střelbu

Hodnocení: H = z (součet zásahů v papírovém terči)

2.)  Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole, nebo revolveru

Počet nábojů: 10 ran soutěžních

Terče a vzdálenost: Terč SČS-D2 (zóny A-11,B-10,C-9,D-8), vzdálenost  25 m od palebné čáry

Hodnocení: H = z - t (součet zásahů v papírovém terči mínus dosažený čas)

3.) Akční střelba ,,Volná úloha" z velkorážové pistole, nebo revolveru

Počet nábojů:            12 ran soutěžních

Terče a vzdálenost:     1 terč SČS-D2(zóny A-11,B-10,C-9,D-8), vzdálenost od palebné čáry 25m, 

6 terčů Pepper Popper, Tower nebo Gong (včetně jejich kombinací)

ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry

Provedení: vždy střídavě po 1 ráně na papírový a kovový terč. První rána se střílí na papír!

Hodnocení: H = z - t, [počet bodů v terči+počet zasažených kovů (1 kovový terč=10 bodů)

              mínus čas]

4.) Střelecká štafeta jednotlivců z velkorážové pistole, nebo revolveru

Počet nábojů:             6 ran soutěžních

Terče a vzdálenost:      1 terč Pepper Popper, Tower nebo Gong ve vzdálenosti 20-30 m 

1 terč SČS-D2 (zóny A-11,B-10,C-9,D-8), vzdálenost od palebné čáry 25m,

Provedení: Povinnost trefit Popper, zbytek nábojů do papíru.

Hodnocení: H = z - t, počet zásahů v papírovém terči mínus čas.

5.) Akční střelba z malorážové pušky - otevřená mířidla anebo dioptr, jednotlivě nabíjet

Počet nábojů: Zvolený počet nábojů     /   disciplína se střílí 2x!

Terče a vzdálenost: Biatlonový panel (průměr terčů 115mm) ve vzdálenosti 50m od palebné čáry

Čas: Čas se měří Timerem (stopkami)

Hodnocení: H=100 - t (100 bodů minus dosažený čas),provedení 2x, výsledek je průměr

Poznámka: Povinnost sestřelit všechny terče

PROPOZICE

Klubový přebor střeleckého víceboje SVZ ČR

Soutěž jednotlivců z VPs, VRs a MPu

disciplíny 1 - 4 se střílí stejnou zbraní!



Disciplíny se střílí s tasením, kromě mířené střelby na přesnost a malorážové pušky 

Při celkové rovnosti bodů rozhoduje o pořadí  mířená střelba na přesnost.

 Povolené zbraně a střelivo:

                                                    Pro sportovní střelbu SVZ ČR může být použito zbraní a střeliva, 

                                                     které odpovídá ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů. 

D) organizační ustanovení:

a) podmínky účasti:                      Prezentace v den a místě závodu od 8:00 do 8:45

Základní potřebné doklady jsou:

zbrojní průkaz  a  průkazy zbraní.

b)  protesty: Protest je možno podat písemně kdykoliv v průběhu soutěže 

hlavnímu rozhodčímu, nejpozději však 15 minut po zveřejnění 

celkových výsledků s vkladem 500Kč.

c) zdravotní zabezpečení: Pohotovostní vozidlo, RZP.

d) příležitostný příspěvek: 100 Kč.

e) pojištění: Závodníci se účastní soutěže na vlastní náklady a nebezpečí.

f) vybavení účastníků: Ochrana zraku a sluchu povinná

g) případné informace: Žemlička Ladislav 606 254 294

Kališ Petr 776 628 371

E) zvláštní ustanovení:

Propozice schválila rada KVZ dne 3.3. 2023

Předseda organizačního výboru: Hlavní rozhodčí

Žemlička Ladislav 2 - 140    Kališ Petr 2 - 235

Tradiční občerstvení zajištěno

Závodníci svou účastí v soutěži souhlasí s uvedením svého jména na výsledkové listině 

a se zveřejněním fotografií.

Pro akční, kolektivní, soubojové a štafetové střelby na kovové terče jsou zakázány náboje s průbojnou střelou

a každé další náboje, které tyto terče zjevně poškozují.


