
Klub  vojáků v záloze Mokrá                                                         r.č.11-56-02
P R O P O Z I C E

Volného závodu
MOKERSKÉ  POPPERY  

ZÁKLADNÍ  A  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
Druh soutěže :  Závod je soutěží dvoučlenných  družstev .
Závodu se mohou zúčastnit  členové všech KVZ  a hosté(držitelé ZP)
Pořadatel a organizátor soutěže :  KVZ Mokrá
Datum konání : sobota  16.2 2019
Místo konání : střelnice  M O K     R Á u Brna

Organizační výbor           ředitel soutěže : Iveta Otrusiníková 
hlavní rozhodčí : Petr Otrusiník  
zdravotník :  bude upřesněno  
velitel střelnice, inspektor zbraní       : Miloš Kučera   

Soutěžní výbor : ředitel soutěže : Iveta Otrusiníková  
hlavní rozhodčí :  Petr Otrusiník    
předseda hodnotící komise                :  Luboš Podivínský   

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 platných teď a těchto propozic.
SOUTĚŽNÍ  DISCIPLÍNY : 
 Souboj  rojnice 2x7, sestava skupinová, hodnocení gama,časový limit na souboj je 15 sec.Počet nábojů na 
souboj 5 ks.Provedení je tasením z opaskového  pouzdra
Soutěžní systém :                                                              
  Soutěžní systém bude určen dle počtu závodníků , před zahájením soutěže. Doporučujeme větší množství nábojů.  
 Závodník je povinen absolvovat discipliny soutěže stejnou  krátkou zbraní . Jsou povoleny zbraně od ráže 7,62 

až do 12 mm. Nejsou povoleny kolimátory a kompenzátory.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.

ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ
 Soutěž je určena pro všechny členy KVZ a držitele ZP. 
 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 pro členy KVZ : 100,- Kč 
 Účastníci soutěže jsou pojištěni  pojistkou číslo 8705842210 u KOOPERATIVY. 
 Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele.
 Občerstvení nebude !!!! Tak s tím prosím počítejte.
 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 300,- Kč . 
 Závodníci kteří vyhrají budou patřičně odměněni.

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

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

Propozice byly schváleny .radou KVZ Mokrá dne 6.1 2019                                                        
hlavní rozhodčí   Petr Otrusiník                                                           ředitel soutěže  Iveta Otrusiníková
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