
 
P R O P O Z I C E 

Volný závod 

MOKERSKÝ  STEEL  CUP 2. kolo 
 

A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ  
 

Jedná se o soutěž jednotlivců ve střelbě z VPi / VRs v akční střelbě na rychlost, soutěžící si určí 

kategorii, ve které absolvuje závod ( Pistole nebo revolver ). Závodu se mohou zúčastnit členové 

všech KVZ, pozvaní hosté  a držitelé ZP. 

 

       Pořadatel a organizátor soutěže :  KVZ  Mokrá  
 

 Datum konání :  s o b o t a  3. listopadu 2018 

 Místo konání : střelnice  M O K R Á u Brna 

 
 Organizační výbor  : předseda a ředitel soutěže  :  Iveta OTRUSINÍKOVÁ  2-277 

    tajemník :  Ladislav NEPEVNÝ   

    hlavní rozhodčí :  Petr OTRUSINÍK 1-047 

    zdravotník :  Richard BARTOŠ 

 

  Soutěžní výbor : předseda a ředitel soutěže :  Iveta OTRUSINÍKOVÁ  2-277 

    hlavní rozhodčí :  Petr OTRUSINÍK 1-047 

    předseda hodnotící komise                :  Michal NEUMANN        

 

 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. 

Závod je tvořen souhrnem tří kol, povinná účast pro celkové hodnocení je účast na prvním nebo 

druhém kole a účast na finále. V případě účasti na všech třech kolech je do celkového hodnocení 

započten lepší z výsledků prvních dvou kol a finále. 

 

Soutěžní discipliny : 

 

Soutěž obsahuje 4 střelecké situace, každá situace se střílí ve 4 opakováních. Každá střelecká 

situace má vždy 5 gongů. Čtyři gongy jsou standartní a označeny bílou barvou, pátý gong je 

určen jako „ stop gong „ a označen červenou barvou. Každý gong musí být zasažen alespoň 

jednou a to dříve než je zasažen „ stop gong „. Měření času začíná po signálu timeru a končí 

zásahem stop gongu. Závodník může vystřelit v dané situaci libovolný počet ran, doba 

opakování je však maximálně 30 sekund ! Rozložení gongů je v každé ze 4 střeleckých situaci 

pokaždé jiné. 

 

PROVEDENÍ : 

 

     Startovní pozice je ve stoje na určeném místě, ruce zdvižené, zápěstí na úrovni ramen, obě zřetelně 

zezadu viditelné. Zbraň je nenabitá v pouzdře se zasunutým zásobníkem. Mezi jednotlivými opakováními 

dané situace se závodník připraví na další opakování a na znamení své připravenosti zaujme předepsanou 

startovní pozici. Počet opakování dané situace je čtyřikrát  

 

 

 

 



HODNOCENÍ : 

 

Dosažený čas je výsledek. Výsledek situace je dán součtem všech opakování, vyjma jednoho nejhoršího ( 

nejdelšího času ). Celkový výsledek závodu je určen součtem sumy časů všech situací. Každý nezasažený 

bílí gong znamená prodloužení času o 3 sekundy, pokud závodník ukončí situaci zásahem červeného stop 

gongu. Jestliže závodník nezasáhne červený stop gong obdrží maximální čas 30 sekund. Maximální čas 

opakování 30 sekund bez ohledu na případný počet nezasažených gongů a penalizací. 

 

Závodník je povinen absolvovat discipliny soutěže stejnou  krátkou  zbraní . Jsou povoleny velkorážní 

zbraně od ráže 7,62. Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a nelze používat střelivo 

s ocelovým jádrem. Všichni účastníci jsou  povinni nosit zbraň na střelnici v opaskovém  pouzdře. 
Závodníci a rozhodčí si musí v průběhu závodu na palebné čáře chránit zrak i sluch účinnými prostředky. 
 

C. ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ 
 Soutěž je určena pro všechny členy KVZ a držitele ZP.  

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

      soutěži : Petr Otrusiník, tel. 604 334 503. Email kvzmokra167@seznam.cz 

 Účastníci soutěže se musí při prezentaci prokázat povinnými platnými doklady .                

Příležitostný členský příspěvek na soutěž : 150,- Kč . 

 Účastníci soutěže jsou pojištěni  pojistkou číslo 7 000 92 2000 u KOOPERATIVY 

 Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele. 

 OBČERSTVENÍ – zabezpečeno firmou BACOM 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 .  

 Ocenění vítězů dle možností pořadatele a štědrosti sponzorů. 

 
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. 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. 

 

F. SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ 
 

Propozice byly schváleny Radou KVZ MOKRÁ dne 10.10.2018 a vydávají se dne 19.10.2018 

 

 
       Petr OTRUSINÍK v. r.                                                                   Iveta OTRUSINÍKOVÁ  v. r. 

 hlavní rozhodčí                                                                          ředitel soutěže  

 

 
 


