
Klub  vojáků  v záloze  Mokrá                                                                   r. č. 11 – 56 – 02 
 

P R O P O Z I C E 

Kalendářové soutěže č.1037 

JIHOMORAVSKÁ OBLASTNÍ LIGA - MEMORIÁL FRANTIŠKA BĚHALA,  

XXI. ročník - 5. kolo 
 

ZÁKLADNÍ  A  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ  
 

Závod je součástí vícekolové soutěže j e d n o t l i v c ů členů KVZ  bez ohledu na příslušnost 

k oblasti, ve střelbě z MPi .  
 

 Pořadatel a organizátor soutěže :  KVZ  Mokrá  
 

 Datum konání : s o b o t a  11. srpna 2018 

 Místo konání :střelnice  M O K R Á u Brna 

 
 Organizační výbor :předseda a ředitel soutěže :                                                    Luboš PODIVÍNSKÝ 2-315 

                                 hlavní rozhodčí                                                                      Petr OTRUSINÍK 1-147 

                                 zdravotník                                                                              MUDr. Hana Došková 

                                 správce střelnice a inspektor zbraní   :                                   Miloš Kučera 2-036 

 Soutěžní výbor: 

                               předseda a ředitel soutěže:                                                        Petr OTRUSINÍK 1-147 

                               hlavní rozhodčí:                                                                        Luboš PODIVÍNSKÝ 2-315 

                                     předseda  hodnotící komise :                                                    Ivan VESELÝ 1-009 

  

 Rozhodčí disciplin a pomocní rozhodčí z řad rozhodčích KVZ Mokrá a spřátelených KVZ 
 

TECHNICKÁ  A  BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 

Soutěží se dle platných pravidel sportovní činnosti SVZ ČR  a těchto propozic. 

 

Soutěžní discipliny : 

 
1 Mířená střelba na přesnost MPi 1, (S) . Mířená  střelba  na terč SČS D-1, vzdálenost 25 m,  5 + 10 ran v čase 

2 + 4 min.Bodová hodnota v horní části terče je 12,10,8.Za spadlý náboj dle článku 5.2.6 se nepovažuje náboj 

selhaný nebo jakoukoliv manipulací vybitý ze zbraně. VT se uznávají dle platných pravidel.   

 

2 Mířená střelba na rychlost, 10 soutěžních ran bez nástřelu na terč 135/P s povinným přebitím,H=z-t 

3 Rychlopalba (S),  3+3 rány bez přebití v čase 10 sec. na 2 terče 135/P . Vzdálenost 25 m.                          

Disciplína se střílí 2 x     

4 Bojová střelba – volná úloha I (S), 10 ran s přebitím na jeden  terč 135/P  a 1 terč SČS-D1.Bodová hodnota v 

horní části terče je 12,10,8 ,vzdálenost 25 m, rozložení nábojů 5+5, přebití je možné s  nábojem v komoře, 

časový limit 75 sec., hodnocení,  H= z – t , v každém papírovém  terči se hodnotí 5 zásahů. Stanovený počet 

nábojů musí být vystřílen nebo bezpečně vybitý, jinak je hodnocení „ 0 “                                       

5  Bojová střelba – volná úloha II (S), 10 ran s přebitím na jeden  terč 135/P  a 1 terč 135/P-I vzdálenost 25 m, 

rozložení nábojů 5+5, přebití je možné s nábojem v komoře, časový limit 75 sec., hodnocení,  H= z – t , v 

každém papírovém  terči se hodnotí 5 zásahů. Stanovený počet nábojů musí   být vystřílen  nebo bezpečně 

vybitý, jinak je hodnocení „ 0 “ 

6   Akční střelba z Mpi – střílí se na biatlonový panel ve vzdálenosti 15-20 metrů.Počet nábojů je libovolný.                  

     Povinnost sestřelení všech 5ti terčů.Střílí se dvakrát,do celkového hodnocení se počítá lepší výsledek. 

     Hodnocení: H=100-t. 

 

 Mimo mířené není zaměřování povoleno.   

 



 

strana 2 propozic soutěže č.1037 

Závodník je povinen absolvovat discipliny soutěže stejnou  krátkou zbraní .  

 

ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ 

- Soutěž je určena pro všechny členy KVZ .  

- Závodníci nemusí předem zasílat přihlášku na soutěž (přihlášení při prezentaci).  

- 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 číslo 1310000010 s VZP a.s  

- Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele. 

- OBČERSTVENÍ  BUDE UPŘESNĚNO  NA  STRÁNKÁCH  KVZ u příslušného závodu. 

- Startovat mohou všichni funkcionáři soutěže, pokud proti tomu nepodají závodníci před    

zahájením  soutěže námitku a nevyjádří-li nesouhlas .  

- Protesty se podávají podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR s vkladem 500,- Kč .  

- Závodníci na prvních třech místech obdrží medaili. 

 
ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE  

  8:00  -    8:30 prezentace,  

  8:30  -    8:45 porady funkcionářů  

  8:45  -    9:00 nástup, rozprava  

  9:00  -  14:30 plnění disciplin 

14:30  -  15:00 vyhodnocení výsledků 

15:15               nástup, vyhlášení vítězů  

 

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 Mokrá. 

 

SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ 

 

Soutěž je uvedena v celostátním kalendáři sportovních akcí SVZ ČR pro rok 2018 pod číslem 1037.  

 

Propozice byly schváleny Radou KVZ MOKRÁ dne 6.4.2018 a vydávají se dne 25.4.2018 
 

         Petr OTRUSINÍK v. r.                                                                 Luboš PODIVÍNSKÝ v.r 

 hlavní rozhodčí                                                                          ředitel soutěže  

 

 

 
 

 

 

 


