PROPOZICE
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ke 100. Výročí vzniku Československa
„ Ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru“
O putovní pohár předsedy UR SVZ ČR

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Mistrovství ČR „ Ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru“
Soutěž je zařazena v celostátním kalendáři sportovních akcí pro rok 2018 pod číslem 0003.
Dvojice musí být tvořena členy ze stejného KVZ.
Pořadatel soutěže : ÚR SVZ ČR
Organizátor soutěže : KVZ Mokrá, IČO 605 75 000, spis u MS v Praze L 39396

Datum konání :
Místo konání :

s o b o t a 13. října 2018
střelnice M O K R Á u Brna

Organizační výbor :

Ředitel soutěže
Tajemník soutěže
Hlavní rozhodčí

: Ivan VESELÝ 1-009
: Iveta OTRUSINÍKOVÁ 2-277
: Luboš PODIVÍNSKÝ 2-315

Soutěžní výbor

Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Předseda hodnotící komise

: Ivan VESELÝ 1-009
: Luboš PODIVÍNSKÝ 2-315
: Petr OTRUSINÍK 1-047

:

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

B. TECHNICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR ve znění platném pro rok 2018 a těchto
propozic.
Soutěžní disciplina :
1

Střelecký souboj dvojic z velkorážní pistole a revolveru
 Sestava kovových terčů pepper poper, tower a gong 7 + 7
 5 nábojů na jednotlivce na jedno utkání
 Způsob hodnocení GAMA
 Časový limit pro střelbu max. 15 sekund
 Herní systém každý s každým jednou
 Disciplína se střílí s tasením zbraně z pouzdra

Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže

C. ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ



Soutěž je určena pro všechny členy SVZ ČR, kteří se prokáží platným členským průkazem SVZ
ČR s vylepenou známkou na rok 2018. Družstvo musí být tvořeno členy jednoho klubu.
Závodníci nemusí předem zasílat přihlášku na soutěž, žádáme o potvrzení účasti do 10.10.2018
vzhledem k zabezpečení občerstvení a organizace soutěže.(účastníci, kteří se kvalifikovali na
kvalifikačních přeborech). Informace o soutěži : Petr Otrusiník, tel. 604 334 503. Email
kvzmokra167@seznam.cz











Zbraně a střelivo dle platných pravidel SVZ
Účastníci soutěže se musí při prezentaci prokázat povinnými platnými doklady ZP, PZ.
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 zajištěno v ceně startovného.
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 .
Dvojice na prvních třech místech obdrží medaile, poháry a ocenění dle možností pořadatele.
SPONZOR obec MOKRÁ - Horákov

D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
8:00 - 8:30
prezentace,
8:30 - 8:45
porady funkcionářů soutěže
8:45 - 9:00
nástup, rozprava soutěžního výboru se závodníky, zahájení soutěže
9:00 - 14:30
plnění disciplin
14:30 - 15:00
vyhodnocení výsledků
15:15
nástup, vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ
Soutěžící 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 v případě nepředvídatelných okolností nebo
vzniku závažných důvodů. Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají plně za jimi
způsobenou škodu nebo 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 opaskovém pouzdře na opasku.
 Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto
odstavce je důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.
H. SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ
Propozice schválila rada KVZ Mokrá dne 22.9.2018 a vydávají se 25.9.2018.
Luboš PODIVÍNSKÝ v. r.
hlavní rozhodčí

Ivan VESELÝ v. r.
ředitel soutěže

