PROPOZICE
Kalendářové soutěže č. 1042

IV. ročník MOKERSKÉ BIATLONY 6. kolo
ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Druh soutěže : Závod je součástí vícekolové soutěže j e d n o t l i v c ů. Do celkového hodnocení se
započtou 4 nejlepší výsledky z jednotlivých kol.
Závodu se mohou zúčastnit členové všech KVZ ,SBTS,držitelé ZP a hosté.

Pořadatel a organizátor soutěže :
Datum konání :
Místo konání :

KVZ Mokrá, IČO 605 75 000, spis u MS v Praze L 39396

neděle 13. září 2020
střelnice M O K R Á u Brna

Organizační výbor

ředitel soutěže
hlavní rozhodčí
zdravotník

: Iveta OTRUSINÍKOVÁ 2-277
: Petr OTRUSINÍK 1-047
: bude upřesněn

Soutěžní výbor

ředitel soutěže
hlavní rozhodčí
předseda hodnotící komise

: Iveta OTRUSINÍKOVÁ 2-277
: Petr OTRUSINÍK 1-047
: 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 platných pro rok 2020 a těchto propozic.
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY :

Souboj na biatlonové panely, časový limit 35 sec.. Počet terčů 5,počet
nábojů na souboj neomezený.
Soutěžní systém :
Soutěžní systém bude určen dle počtu závodníků , před zahájením soutěže. Doporučujeme větší
množství nábojů.
Dosažený výsledek bude přepočítán na procenta, vítěz - dosažené body = 100 %

 Závodník je povinen absolvovat discipliny soutěže stejnou dlouhou zbraní, pokud tomu nezabrání
vážná závada. Jsou povoleny zbraně ráže .22 LR. Nejsou povoleny kolimátory a kompenzátory.
Závodníci a rozhodčí si musí v průběhu závodu na palebné čáře chránit sluch účinnými prostředky,
ochrana zraku je doporučena.

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ











Soutěž je určena pro všechny členy KVZ,SBTS a držitele ZP a hosty.
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 SVZ ČR.
Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele.
Občerstvení zabezpečeno 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 .
Závodníci na prvních třech místech budou odměněni dle možností pořadatele.
Závodníci na prvních třech místech celého seriálu obdrží Poháry.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
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nástup, rozprava soutěžního výboru se závodníky, zahájení soutěže
plnění disciplin
vyhodnocení výsledků
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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.

A. SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ
Soutěž je uvedena v celostátním kalendáři sportovních akcí SVZ ČR pro rok 2020 pod číslem 1042.
Propozice byly schváleny Radou KVZ MOKRÁ dne 7.5.2020 a vydávají se dne 9.5.2020
Petr OTRUSINÍK v. r.
hlavní rozhodčí

Iveta OTRUSINÍKOVÁ v. r.
ředitel soutěže

