
P R O P O Z I C E

Santonské utkání rezervistů na Slavkovském bojišti – 28. ročník

A: Základní a všeobecná ustanovení
Soutěž  jednotlivců,  členů  KVZ  bez  ohledu  na  příslušnost  k oblasti,  ve  střelbě  z  VPi   v  níže  uvedených 
disciplínách. Soutěž je uvedena v celostátním kalendáři pod číslem 1017.

Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ AVZO Zetor Brno, r.č. 11-54-04, IČ: 653 49 865

Termín a místo konání : sobota 8. června 2019,  střelnice Mokrá

Organizační výbor: Předseda a ředitel soutěže: Ing. Bc. Marta Kyršová 3-537
Tajemník: Jana Kohoutková 1-126
Hlavní rozhodčí: Ivan Veselý 1-009
Zdravotník: upřesněn na místě

Soutěžní výbor: Předseda a ředitel soutěže: Ing. Bc. Marta Kyršová 3-537
Hlavní rozhodčí: Ivan Veselý 1-009
Předseda hodnotící komise: Jana Kohoutková 1-126
Zdravotník: upřesněn na místě

Ostatní rozhodčí z řad členů KVZ Zetor a KVZ Mokrá.

B. Technická a bezpečností ustanovení 
Soutěží se dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a těchto propozic.

Soutěžní disciplíny :

1. Mířená střelba na přesnost VPi (S). Mířená střelba na terč 77 P, vzdálenost 25 m, 5 + 10 ran v čase 2 + 4 
min.

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. /střílí se 2 x/.

4. Bojová střelba - po povelu " k boji" vybíhá závodník ze vzdálenosti  tří metrů ke střeleckému stolku, kde je 
připravena nenatažená  velkoráž. pistole a  naplněné dva zásobníky po 8 nábojích.  Závodník po nabití zbraně 
zahájí  již  bez dalšího povelu palbu na mechanický terč  pepper-popper a  po jeho shození  střílí  na terč 
SČS-D2. Po vystřílení 8mi ran přebije a střílí na další terč pepper-popper a po jeho shození střílí na terč 135 P. 
Po  vystřílení  druhého zásobníku začne plnit  oba prázdné zásobníky  z  připravených 16 nábojů.  Do obou 
zásobníků opět po 8 nábojích. Po nabití střílí na třetí  terč pepper-popper a po jeho shození, střílí na terč 
SČS - D1, přebije a střílí na čtvrtý terč pepper-popper a po  jeho shození na terč  135 P 1. Jakmile vystřílí 
všechny náboje z obou zásobníků, provede sám směrem k terčům kontrolu pistole, odloží ji na stolek a běží k 
místu, kde je na podložce připraveno 5 cvičných gumových atrap granátu, kterými se pokouší zasáhnout ve 
vzdálenosti   10 m pěti  hody stojící  poslední  terč  pepper-popper.  Až zasáhlý terč spadne,  je konec boje. 
Nezasáhne-li však žádným granátem terč, musí k němu běžet a rukou terč shodit.
Čas se měří až po spadnutí terče pepper-popper na zem. Není podmínkou shodit všechny terče pepper-
popper  kromě posledního, u kterého končí disciplina. 
Hodnocení H = z – t, terče pepper-popper  se hodnotí 10ti body. Bodová hodnota v horní části terče SČS - D1 
je 12, 10, 8.

Mimo mířené není zaměřování povoleno. Závodník je povinen absolvovat disciplíny soutěže stejnou krátkou 
zbraní. Závodníci i rozhodčí musí mít na palebné čáře ochranu sluchu i zraku.
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C: Organizační ustanovení
Soutěže se mohou zúčastnit členové KVZ a hosté, kteří se řádně zaprezentují v den konání soutěže. Zasílat 
předem přihlášku do soutěže netřeba, přihlášení proběhne při prezentaci.
Účastníci soutěže se musí při prezentaci a přejímce zbraní prokázat povinnými platnými doklady. Členové 
KVZ  se musí prokázat platným člen. průkazem KVZ se zaplaceným čl. příspěvkem  za rok 2019.
Příležitostný čl. příspěvek činí 100,- Kč.
Zdravotní zabezpečení - zdravotník a pohotovostní vozidlo.
Občerstvení NEBUDE.
Startovat mohou všichni funkcionáři i rozhodčí, pokud tím nenaruší plynulý a bezpečný průběh soutěže nebo 
pokud proti tomu nepodají závodníci před zahájením soutěže námítku či vyjádří nesouhlas.
Pojištění závodu: VZP pojišťovna a.s., pojistka číslo: 1310001770.
Protesty se podávají dle pravidel sport. činnosti s vkladem 500,- Kč.
Každý účastník je povinen řídit se ustanovením těchto propozic. 
Závodníci na prvních místech obdrží věcné ceny.

D: Časový plán soutěže
8:00 – 8:30 prezentace 
8:30 – 8:45 porada funkcionářů
8:45 – 9:00 nástup, rozprava 
9:00 – 14:30 zahájení soutěže a plnění soutěžních disciplín
14:30 – 15:00 vyhodnocení výsledků
15:15  vyhlášení vítězů a ukončení soutěže

E: Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě nepředvídatelných okolností.
Soutěžící se účastní soutěže na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí, na vlastní náklady a zodpovídají za 
jimi způsobenou škodu nebo újmu.
Každý účastník soutěže je povinen řídit  se ustanoveními propozic.  Všichni účastníci  soutěže jsou povinni 
přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel SVZ ČR a místních bezpečnostních pravidel střelnice 
Mokrá.

F: Schvalovací ustanovení

Propozice schválila rada KVZ AVZO ZETOR Brno dne 22. dubna 2019  a  vydávají se 22. dubna 2019.

             Ivan Veselý                        Ing. Bc. Marta  Kyršová 
          hlavní  rozhodčí                                                                                     ředitel a předseda org. výboru       
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