
P R O P O Z I C E
Kalendářový závod č. 1033

MALORÁŽNÁ ODSTŘELOVAČKA
OBLASTNÍ LIGA 5. kolo

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

Soutěž je součástí 6-ti kolového oblastního přeboru jednotlivců JmO a je přístupná 
i závodníkům z jiných oblastí. 

Pořadatel a organizátor soutěže :  KVZ Mokrá, IČO 605 75 000, spis u MS v Praze L 39396

Datum konání : n e d ě l e  4. září 2022

Místo konání : střelnice  M O K     R Á u Brna

Organizační výbor : ředitel soutěže :    Tomáš TESAŘÍK 3-424
hlavní rozhodčí :    Bohumír KVÍČALA 3-287
zdravotník :    Bude upřesněn

Soutěžní výbor : ředitel soutěže :    Tomáš TESAŘÍK 3-424
hlavní rozhodčí :    Bohumír KVÍČALA 3-287
předseda hodnotící komise          :    Pavel DOLEŽAL 2-280

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 2022, těchto propozic a
dle klubových pravidel platných od dubna 2003 a dodatku číslo 3 klubových pravidel platného 
4.2.2008.  

SOUTĚŽNÍ  DISCIPLÍNY : 
I/1 Mířená střelba 5+5 ran na terče č.1 , vzdálenost 50 m, v čase 10 min.
I/2 Mířená střelba 5+5 na terče č.2 , vzdálenost 50 m, v čase 3 min.

Mířené střelbě předchází nástřel libovolného počtu ran do terče č. 1 a 2 v čase 8 min.

II/1 4 rány do terče č. 3, vzdálenost 50 m.
II/2 2 rány do terče č.4, vzdálenost 17 m .
II/3 2 + 2 rány do terče č.5, vzdálenost 33 m.

II/1 4 rány do terče č. 6 , vzdálenost 33 m .
III/2 5 ran do terče č. 8 , vzdálenost 50 m.
III/3 4 + 4 rána do terče č. 9 , vzdálenost 50 m.

U položek II/1, II/2 , II/3 , III/1 , III/2A je terč vždy 5 sec. vystaven , 10 sec. sklopen , prodleva
mezi položkami 30 sec. U položky III/3 je terč vystaven 60 sec.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření dle pravidel SVZ ČR, klubových pravidel 
a místních bezpečnostních pravidel střelnice Mokrá.
Závodníci a rozhodčí si musí v průběhu závodu na palebné čáře chránit sluch účinnými prostředky, 
ochrana zraku je pouze doporučena.

Před závodem i v průběhu závodu je zakázáno požívat alkoholické nápoje a aplikovat psychotropní látky.



ZBRANĚ A STŘELIVO : 
- Vlastní, celý závod musí být absolvován s jednou zbraní.
- Při závodech je dovoleno používat pouze zbraně ráže .22LR.
- Maximální povolené zvětšení(přiblížení) u okuláru na zbrani je 4x.
- Povoleny zásobníky s kapacitou maximálně 5 ran (1-rané podavače povoleny).

   
C. ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ

 Soutěž je určena pro všechny členy KVZ a jimi přivedené hosty. 
 Závodníci nemusí předem zasílat přihlášku na soutěž (přihlášení při prezentaci). Informace o  
     soutěži : Tomáš Tesařík, email: asik2@seznam.cz.
 Účastníci soutěže se musí při prezentaci a přejímce zbraní prokázat povinnými platnými doklady. 

Příležitostný členský příspěvek na soutěž: 100,- Kč
 Účastníci soutěže jsou pojištěni pojistkou UR SVZ 
 Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele.
 Občerstvení nebude.
 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 na prvních třech místech obdrží věcné ceny dle možností pořadatele.

Celý přebor sestává z 6-ti soutěží, do hodnocení celkového pořadí se započítávají body ze čtyř nejlepších 
umístění.

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  -  12:00 plnění disciplin
12:00  -  13:00 vyhodnocení výsledků
13:15 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 .

Bohumír KVÍČALA  Tomáš TESAŘÍK
hlavní rozhodčí ředitel soutěže
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