
P R O P O Z I C E
Volného závodu

MOKERSKÝ RELAX
ZÁKLADNÍ  A  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

Druh soutěže :  Závod je soutěží jednotlivců,kategorie Regular a Senior(nad 55 let),divize pistole(revolver) a 
PCC,karabina pouze na pistolové náboje.
Závodu se mohou zúčastnit  členové všech KVZ a hosté(držitelé ZP)
Pořadatel a organizátor soutěže :       KVZ Mokrá
Datum konání : sobota 9.7 2022
Místo konání : střelnice  M O K     R Á u Brna

Organizační výbor : ředitel soutěže : Aleš Hejl
hlavní rozhodčí : Luboš Podivínský
zdravotník :  Richard Bartoš   
velitel střelnice, inspektor zbraní       :  Miloš Kučera 

Soutěžní výbor : ředitel soutěže :  Aleš Hejl
hlavní rozhodčí :  Luboš Podivínský  
předseda hodnotící komise                :  Otto Hofman

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 :      
Budou připraveny 3 střelecké situace,kombinace kovových a papírových terčů,minimální počet nábojů na 
závod je 70 ks.Povinné je opaskové pouzdro pro krátkou zbraň a min.2 ks zásobníků pro krátkou zbraň a 
PCC.Startovní pozice a provedení jednotlivých disciplín bude upřesněno při rozpravě před začátkem 
závodu.Povinné bude přebití zásobníku na každé situaci pro každou divizi.
Jsou povoleny zbraně od ráže 7.65 až do 12 mm.Divize pistole(revolver) a nebo PCC.Možnost účasti jednoho 
střelce v obou divizích bude umožněna pouze při účasti do 40 závodníků.U pistole(revolveru)nejsou povoleny
kolimátory ani kompenzátory.U PCC toto není omezeno.Je zakázáno používat střelivo zjevně poškozující 
terče nebo vybavení střelnice,střelivo průbojné a nebo s ocelovým jádrem.Závodníci a rozhodčí musí během 
závodu používat účinnou ochranu zraku a sluchu v celém areálu střelnice.
BEZPEČNOST: TOTO PLATÍ OD VSTUPU NA STŘELNICI PRO KAŽDÉHO
 jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště a bezpečnostní zóny je zakázána
 krátká  zbraň  musí  být  v  pouzdru  (v  zavazadle)  vybitá  se  spuštěným kohoutem,

dlouhé zbraně mohou být na střelnici přenášeny mimo transportní obal (pouzdro,
kufr  apod.)  jen  s  vloženou  komorovou  vlaječkou,  přičemž  hlaveň  zbraně  musí
směřovat vzhůru

 střelec smí vyjmout krátkou nebo dlouhou zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na
povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu určeném - bezpečnostní zóna

 v bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem
 jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci!

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 je za divizi 200,- Kč ,za další divizi 150,-  
 Účastníci soutěže jsou pojištěni  pojistnou smlouvou KVZ Mokrá. 
 Zdravotnické zajištění : zdravotník, pohotovostní vozidlo pořadatele.
 Občerstvení nebude !!!! Tak s tím prosím počítejte.
 Startovat mohou všichni funkcionáři soutěže,
 Protesty se podávají podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR s vkladem 500,- Kč . 
 Závodníci kteří vyhrají budou patřičně odměněni.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 
  8:00  -    8:30 prezentace, 
  8:45  -    9:00 nástup, rozprava soutěžního výboru se závodníky, zahájení soutěže
  9:00  -  13.00 plnění disciplin
13.00 -  13.20 vyhodnocení výsledků
13.25 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 změny     
       propozic v případě nezbytně nutném
      Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel    
      SVZ  ČR ,těchto Propozic a místních bezpečnostních pravidel střelnice Mokrá.
SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ   -Propozice byly schváleny radou KVZ Mokrá dne:6.6 2022
       Hlavní rozhodčí:                                                           Ředitel soutěže:
       Luboš Podivínský                                                 Aleš Hejl
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