
Svaz vojáků v záloze ČR – KVZ RadslaviceP R O P O Z I C E
Kalendářové číslo C3-1108

A. Všeobecná ustanovení:  

Název soutěže: Putovní palcát předsedy KVZ Radslavice 2021 – XIII. ročník

Pořadatel: KVZ Radslavice 11-58-03

Termín a místo konání: 4. 9. 2022, střelnice Luleč

Organizační výbor: ředitel soutěže Věra Marková

Rozhodčí: HR Josef Viktorin

PHK Ing. Bohumil Neveselý

VS Robert Tesař

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 77/P v čase 2+6 min., 25 m,  H=Z

       2. akční střelba  z V-Pi sestava  5  terčů IPSC /5,3,1/ + 1 gong /10/, 15-25 m, dva zásobníky po 11
            nábojích,   povinné přebití, gong není povinný,  H=Z-t

3. akční střelba z V-Pi 1x terč SČS-D 2 + sestava 10 popperů a gongů /10/, 15-30 m, 5 ran do terče,
    povinné přebití a libovolný počet nábojů  na plechy. Podmínka sestřelit všechny plechy. H=Z-t

Celkové hodnocení: součet všech disciplín.

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.

B. Organizační ustanovení:  
Účast: Soutěž je pořádána pro členy KVZ, případně příslušníky AČR
Doklady: Závodníci předloží ZP,  členský 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.



Zdravotnické zabezpečení: RZ apohotovostním vozidlem.

Kantýna není zajištěna

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

D. Schvalovací ustanovení:     Soutěž je vedena v kalendáři SVZ ČR pod č. C 3 - 1108. Propozice byly 
schváleny radou klubu. Každý účastník je povinen řídit se ustanoveními těchto propozic. 

V Radslavicích dne: 28.8. 2022

                     
                           Věra Marková                                                             Josef Viktorin

                                                     Ředitel soutěže                                                           Hlavní rozhodčí


