Propozice střelecké soutěže 22.8.2020 „Akční střelba“
a mířená střelba s možností získat výkonnostní třídu
Klub vojáků v záloze KVZ Praha 10, IČ: 67980694
číslo soutěže 0111

A. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatel soutěže:
KVZ Praha 10
IČ 67980694
Organizátor soutěže:
KVZ Praha 10
IČ 67980694
Technické zabezpečení:
KVZ Praha 10
IČ 67980694

Termín soutěže:
Místo konání soutěže:

Termín a místo konání soutěže
sobota 22. srpna 2020
Kladno – Vinařice, střelnice „HALDA“
Organizační výbor

Funkce

Jméno

1. Ředitel soutěže (předseda organizačního výboru):
2. Hlavní rozhodčí:
3. Řídící střelby (rozhodčí):
4. Předseda hodnotící komise (rozhodčí):
5. Instruktor střelby:
6. Inspektor zbraní, zbrojíř, kontrola zbraní, ZP, PZ:
7. Terčový operátor:
8. Terčový operátor:
9. Terčový operátor:

Jaroslav Španko
Dimitrij Hálkov
Jiří Bada
Tomáš Bada
Jiří Bada
Jaroslav Španko
František Nekola
František Růžička
Jan Purkrábek

Soutěžní výbor
Funkce

Jméno

1. Předseda soutěžního výboru:
2. Zástupce předsedy soutěžního výboru:
3. Předseda hodnotící komise:
4. Člen hodnotící komise:
5. Člen hodnotící komise:

Jaroslav Španko
Dimitrij Hálkov
Tomáš Bada
Pavel Beran
Petr Záruba
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Podmínky účasti v soutěži:
1. Účastnit soutěže se mohou funkcionáři soutěže, delegovaný rozhodčí, závodníci a hosté, kteří se
na soutěži prezentovali. Účastnit soutěže se mohou funkcionáři soutěže, delegovaný rozhodčí,
závodníci a hosté, kteří se na soutěži prezentovali, přihlášky do soutěže se přijímají výhradně
elektronicky prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře dostupného na webových
stránkách
KVZ
Praha
10.
Přímý
vstup
do
formuláře
kliknutím
zde:
https://forms.gle/Jrj8ioa6Q9JYa3pH7
Přihlášky se uzavírají 18. srpna 2020.

Přihlášku lze vyplnit a odeslat i po naskenování
zobrazeného QR kódu v chytrém mobilu

2. Každý účastník soutěže se účastní na vlastní odpovědnost, nebezpečí, na vlastní náklady a činí
tak svobodně, zavazuje se řídit propozicemi a dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě, což
stvrzuje svým podpisem na prezenční listině soutěže.
Bezpečnostní pokyny:
1. Pohyb po střelnici, mimo střílející směny na palebné čáře, je možný jen se zbraní bez nábojů
v zásobníku a v komoře hlavně, u pistolí je závěr a bicí ústrojí a zbraň je zajištěná a zabezpečená
v pouzdře, kufříku, na stanovišti hlaveň směřuje k terčům, u pušek jsou vyjmuty zásobníky,
závěry otevřené nebo v přední poloze a zajištěné, uloženy bezpečně.
2. Na stanovišti hlaveň směřuje k terčům, není možná žádná manipulace se zbraní - zkouška
zamíření, úpravy mířidel, zkouška na sucho je možná jen v "Bezpečnostní zóně".
Řízení, povely a činnost závodníků a řídících funkcionářů:
1. Činnost závodníků řídí a povely vydávají Řídící střelby a Hlavní rozhodčí.
2. Zbraně se nabíjejí jen na palebné čáře na povel řídících funkcionářů.
3. Na přípravné čáře se zdržuje pouze, podle dojednání, směna, která má střílet, směna dodržuje
klid, nenarušuje činnost řídících a přesně reaguje na povely.
4. Zbývající účastníci se zdržují za přípravnou čarou v bezpečnostní zóně.
5. Na povel "Připravit!" si závodník nasadí chrániče sluchu a ochranné brýle, na podložku si
odloží zbraň ústím hlavně k terčům, zvlášť uloží zásobníky se stanoveným počtem nábojů.
Pistole musí mít závěr v přední poloze, spuštěné bicí ústrojí. Pistole může být podepřena
zásobníkem. Je-li zásobník rovnoběžně s osou zásobníkové šachty, nesmí se viditelně dotýkat
pistole (VP 8.4.). Malorážková puška musí mít otevřený závěr a jednoranné malorážkové pistole
mají sklopenou hlaveň a bicí ústrojí v přední poloze nebo závěr otevřený jako pušky, při přípravě
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

si závodník může vyzkoušet zamiřování, avšak tuto činnost musí ukončit mířenou ránou
"Jistoty" a zajištěním, po přípravě zbraně závodník odstoupí na přípravnou čáru.
Po ukončení přípravy povel - dotaz rozhodčího "Připraven?" - je-li závodník připraven neodpovídá (VP 7.1.2.E), není-li připraven - "Nejsem připraven!" rozhodčí vyčká 30 sekund
a velí "Konec přípravy", následuje povel "POZOR" a závodníci očekávají startovní povel;
Na povel "PÁLIT!", (Start!, K boji!), na signál Timeru závodníci zaujmou polohu na palebné
čáře, nabijí zbraně a bez dalšího povelu samostatně pálí až do vystřílení stanoveného nebo
zvoleného počtu nábojů;
Zpravidla po splnění stanoveného úkolu nebo uplynutí stanoveného času velí řídící "STOP!
Palbu zastavit!" a "VYBÍT! K prohlídce zbraň!" na to závodník okamžitě zastaví střelbu,
vyjme zásobník ze zbraně a vybije zbraň bezpečným směrem (k terčům), - zbraň drží
nasměrovanou v bezpečném směru připravenou ke kontrole rozhodčím, po kontrole zbraně dá
mířenou (do terče) ránu jistoty;
Následuje povel "Zbraň uložit! Odchod!" na to závodník uloží zbraň do pouzdra (schránky) se
zásobníky uloženými zvlášť a opustí své stanoviště a palebnou čáru na přípravnou čáru;
Na povel "K terčům!" má závodník právo prohlédnout si svůj papírový terč ze vzdálenosti
1 metru;
Přesun na další palebnou čáru se zajištěnou zbraní, nenabitou, pistole to samé v pouzdře
po povelu "Na palebnou čáru 2 Vpřed!"
Nabíjení a střelba na další pozici stejně jako na počátku - povely "Připravit!", "Pálit!";
Po ukončení střelby povely "Stop!, Palbu zastavit!, Vybít!, K Prohlídce zbraň!";

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Závod je sportovní střelbou jednotlivců, jejímž cílem je dosažení maximální přesnosti mířené
střelby na terč podle Technických pravidel SVZ ČR čís. 1 s vloženými položkami uvedenými
v propozicích;
Soutěžní disciplíny
1. Útočná puška nebo samonabíjecí karabina na pistolové náboje
Vzdálenost: ............................30 - 20 m
Poloha ke střelbě: ..................za chůze po úhlopříčce
Počet nábojů: .........................10
Čas: ........................................ měřeno timerem
Terč: ......................................135/P
2. Útočná puška nebo samonabíjecí karabina na pistolové náboje
Vzdálenost: ............................20 m
Poloha ke střelbě: ..................za chůze podél
Počet nábojů: .........................10
Čas: ........................................ měřeno timerem
Terč: ......................................135/P

Klub vojáků v záloze KVZ Praha 10

Stránka 3 z 6

3. Velkorážná pistole
Vzdálenost: .............................20 - 10 m
Poloha ke střelbě: ...................za chůze vpřed
Počet nábojů: ..........................10
Čas: .........................................měřeno timerem
Terč: .......................................135/P
4. Velkorážná pistole
Vzdálenost: .............................10 m
Poloha ke střelbě: ...................vstoje
Počet nábojů: ..........................10
Čas: .........................................měřeno timerem
Terč: .......................................135/P
Hodnocení: celkový součet dosažených bodů mínus naměřený čas
Vložený závod
plnění výkonnostních tříd
dle čl. 9 Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR
Velkorážná pistole
Vzdálenost: ………………….. 25 m
Poloha při střelbě: …………… vstoje
Počet nábojů: ………………... 5 + 10
Čas: ………………………….. 2 + 4min.
Terč: ………………………… 135/P
V rámci tohoto vloženého závodu lze získat výkonnostní třídu za střelbu z velkorážné
pistole:
Mistr – 98 bodů, I. třída – 94 bodů, II. třída – 90 bodů, III. třída – 84 bodů.
Celkové hodnocení v soutěži: součet výsledků soutěžních disciplín a vloženého závodu.
Každý závodník bude vybaven útočnou puškou nebo samonabíjecí karabinou na pistolové
náboje a minimálně 20 ks nábojů k ní a velkorážnou pistolí a minimálně 30 ks nábojů k ní
(zajistí si každý účastník sám).
Bezpečnostní opatření
1. Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel.
Závodníci a rozhodčí povinně použijí vlastní chrániče sluchu a ochranné brýle.
2. Mimo střelecké stanoviště musí být v areálu střelnice zbraně vybité a s vyjmutým zásobníkem
a jakákoliv manipulace se zbraněmi mimo stanoviště je zakázána, při přesunu na další palebnou
čáru musí být zbraně vybité, zajištěné, zásobníky vyjmuté. Zbraně se nabíjejí na palebné čáře
na povel hlavního rozhodčího, nebo řídícího střelby či asistenta ŘS, případně Ředitelem
pověřeného funkcionáře.
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C. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
Přihlášky a účast na soutěži:
Soutěž je určena pro závodníky – členy SVZ ČR a přihlášené hosty.
Účast na soutěži je na: a) vlastní náklady (náklady vysílající složky) a b) na vlastní nebezpečí.
To účastníci stvrzují podpisem na prezenční listině.
Přihlášky:
Přihlášky se podávají výhradně prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře
na https://forms.gle/Jrj8ioa6Q9JYa3pH7. Přihlášky se uzavírají dne 18. srpna 2020, po tomto
datu přihlášení do soutěže není možné.
Přihlášku lze vyplnit a odeslat i po naskenování
zobrazeného QR kódu v chytrém mobilu

Příjezd na soutěž a prezence:
•
•
•

Příjezd na soutěž je stanoven na 22. srpna 2020 do 08:00 hod.
Prezence závodníků 08:00 – 08:30 hod. + kontrola průkazů SVZ ČR + kontrola zbraní
a zbrojních průkazů.
Výběr příležitostného příspěvku (členové SVZ ČR 50 Kč, ostatní 100 Kč).

Potřebné doklady:
• zbrojní průkaz a držitelé zbraní průkazy zbraní použitých při soutěži,
• členové SVZ ČR členské průkazy,
• občanský průkaz.
Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici určeným zdravotníkem soutěže a vyčleněným
vozidlem.
Pojištění:
Jelikož jde o kalendářovou soutěž, tento závod je kryt hromadnou pojistkou SVZ ČR.
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D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
příjezd účastníků soutěže

do 08:00 hod.
08:00 hod. – 08:30 hod.

prezence, kontrola dokladů SVZ, kontrola zbraní, ZP, PrZ

08:15 hod. – 08:30 hod.

porada rozhodčích, příprava terčů

08:30 hod. – 08:40 hod.

společný nástup, zahájení soutěže (ředitel)

08:40 hod. – 09:00 hod.

rozprava upřesnění průběhu závodu (hlavní rozhodčí)

09:00 hod. – 12:00 hod.

průběh soutěže

12:00 hod. – 12:30 hod.

dopočítání výsledků (hodn. komise), úklid střelnice

12:30 hod. – 13:00 hod.

nástup, vyhlášení výsledků, ukončení soutěže (ředitel)

E. ZÁVĚREČNÁ A SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ
a)
b)
c)
d)

každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanovením těchto propozic,
pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic z technických a nepředvídaných okolností,
všichni účastníci závodu jsou přesně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici,
závodníci startují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu;

Propozice schváleny radou klubu dne 16. července 2020.

Jaroslav Španko
předseda Rady KVZ Praha 10
a organizačního výboru soutěže.
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