
Svaz vojáků v záloze ČR – KVZ RadslaviceP R O P O Z I C E
Kalendářové číslo C3-1107

A. Všeobecná ustanovení:  
Název soutěže: Putovní pohár obce Radslavice 2021 – XI. ročník
Pořadatel: KVZ Radslavice 11-58-03
Termín a místo konání: 31. 7. 2022, střelnice Luleč
Organizační výbor: ředitel soutěže Věra Marková

VS Josef Viktorin
Rozhodčí: HR Josef Viktorin

PHK Ing. Bohumil Neveselý 
IZ Jiří Marek

B. Technická ustanovení:            Závod je soutěží jednotlivců KVZ, soutěží se podle pravidel sportovní                 
                                                     činnosti SVZ ČR.  
Disciplíny: 
1. mířená střelba na přesnost z V-Pi, 5+15 ran na terč 135/P v čase 2 +6 min.,  25 m,  H=Z

               2. akční střelba z V-Pi  terč rukojmí, 25 m, 10 ran v čase do 1 min., H=Z
3. akční střelba z V-Pi sestava 3x terč IPSC /zóny 5,3,1/ a 1x gong, 2x7 ran, povinné přebití, H=z-t
4. akční střelba z M-Pu STS/83 na biatlon panel na 50 m, 2x, libovolný počet nábojů, H=100-t
Zbraně a střelivo:
Vlastní – odpovídající pravidlům. Střelcům se doporučuje, aby od přejímky do ukončení soutěže používali 
opaskové pouzdro na zbraň a pouzdra na dva zásobníky.
Bezpečnostní ustanovení: 
Všichni účastníci jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel a provozního řádu 
střelnice, řídit se povely rozhodčích vč. BZ. Závodníci a rozhodčí na střelištích musí používat ochranu zraku a 
sluchu. Na střelnici je zakázáno požívání alkoholických nápojů a omamných látek.

C. Organizační ustanovení:  
Účast: Soutěž je pořádána pro členy KVZ, případně příslušníky AČR
Doklady: Závodníci předloží členský a zbrojní průkaz, průkazy zbraně.
Hospodářská ustanovení: Soutěže se zúčastňují závodníci na vlastní náklady, startovné 150,-  Kč.
Pojištění: Účastníci soutěže jsou pojištěni rámcovou pojistkou SVZ ČR a vlastní pojistkou.

            Hodnocení: Součet bodů ze všech čtyř soutěžních disciplín. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek 
                                                   z disciplíny 1), při opětovné rovnosti bodů pak počet „10“ z disciplíny 1)

Zdravotnické zabezpečení: zdravotníkem a pohotovostním vozidlem.

D. Časový plán soutěže:   – prezentace              07:45 – 08:15 hod.  
-  zahájení soutěže   08:30  hod.
- ukončení soutěže   cca 45 min. po odstřílení poslední disciplíny

E. Závěrečná ustanovení:  
Pořadatelé  a  rozhodčí  se  mohou  soutěže  zúčastnit,  pokud  nebude  narušena  bezpečnost  a  regulérnost  
soutěže. Protesty se podávají písemně do rukou HR do 15 min. po zveřejnění výsledkové listiny s  vkladem 
200,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

F. Schvalovací  ustanovení:     Soutěž je  vedena v kalendáři  SVZ ČR pod č.  C3 1107.  Propozice byly schváleny 
radou klubu. Každý účastník je povinen řídit se ustanoveními těchto propozic. 

V Radslavicích dne: 18. 7. 2022
                     

                           Věra Marková                                                            Josef Viktorin
                                                     Ředitel soutěže                                                           Hlavní rozhodčí


