SBTS SVATOSLAV + KVZ VYŠKOV a MOKRÁ
střelnice Luleč neděle 29.4.2018
Střelnici najdete zde: N 49° 16' 7.61" E 16° 56' 17.95"

A) Všeobecná ustanovení
Název soutěže : Kvalifikace MČR ve střeleckém víceboji SBTS ČR-19.ročník
Pořadatel soutěže:
Svaz branně technických sportů České republiky
Organizátor soutěže
SBTS Svatoslav + KVZ Vyškov a Mokrá, IČO –6444 7006
Organizační výbor
Ředitel soutěže:
Otto Hofman
Hlavní rozhodčí:
Petr Otrusiník
Velitel střelnice
Miloš Závodný
Sbor rozhodčích a členové hodnotící komise budou delegováni ze sboru rozhodčích jižní Morava.
Soutěžní výbor
Předseda soutěžního výboru
Miloš Závodný
Místopředseda soutěžního výboru
Otto Hofman
Hlavní rozhodčí
Petr Otrusiník

B) Technická ustanovení
Střelecký víceboj tříčlenných družstev a jednotlivců podle pravidel sportovní činnosti SBTS ČR
Soutěžní discipliny :
1. Mířená střelba na přesnost zVPi nebo VRe - 5 + 10 ran na terč 135 P
2. Akční střelba
a) Rojnice -10 kovových terčů Pepper Popper,Tower vedle sebe, počet nábojů zvolený, vzdálenost sestavy 20 až
30 m od palebné čáry, střelecká poloha vstoje.
b) Domino -10 kovových terčů Pepper Popper ve dvou zástupech,10 nábojů, vzdálenost sestavy 15 až 30 m od
palebné čáry, střelecká poloha vstoje.
3) REPIKO tříčlenných družstev . Jeden papírový terč SČS–D2, zóny A=11, B=10, C=9, D=8. 30 kovových
padacích terčů Popper, Tower a Gong. Z toho nejméně 10 terčů Gong. Hodnocení discipliny H=z-t. Hodnotí se
10 horších zásahů v papírovém terči SČS–D2 minus dosažený čas . Podmínkou hodnocení je sestřelení všech 30
kovových terčů.
HERNÍ SYSTÉM
1) Střelecký víceboj tříčlenných družstev a jednotlivců, členů těchto družstev.
2) V soutěži družstev se hodnotí všechny tři disciplíny a v soutěži jednotlivců disciplíny číslo 1. a 2.
Každé družstvo provede REPIKO 2 x. Do soutěže se počítá lepší výsledek.
Zbraně,střelivo.
 Závodníci střílí vlastními zbraněmi a střelivem.
 Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a nelze používat střelivo s ocelovým jádrem..
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.
Během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných omamných látek.
 Závodníci a rozhodčí na střelišti musí používat ochranu očí.
 Po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit krátkou zbraň v opaskovém pouzdře bez zásobníku.
 Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce je
důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.
 Kantýna bude v omezeném rozsahu, tak s tím počítejte
 Zdravotní zabezpečení- RZS Vyškov

C) Organizační ustanovení

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Příležitostný čl. příspěvek: 100,- Kč. Soutěže se mohou zúčastnit závodníci, kteří se řádně zaprezentují v den
konání soutěže.
8,00 – 8,30
příjezd závodníků, prezentace, přejímka zbraní
8,40
nástup závodníků, zahájení soutěže, losování, poučení o bezpečnosti.
9,00
zahájení střelby
asi 13,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže.
časový harmonogram může být změněn v závislosti na průběhu soutěže.
Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody.
Kontaktní osoba:Otto Hofman, tel.602763803,mail:Otto@Hofmans.cz
Otto Hofman
Petr Otrusiník
ředitel soutěže
hlavní rozhodčí

