ÚR SVZ ČR- KVZ VYŠKOV propozice
střelnice Luleč neděle 7.7.2019
Střelnici najdete zde: N 49° 16' 7.61" E 16° 56' 17.95"
A) Všeobecná ustanovení
Název soutěže : ČMP střelecký souboj dvojic MPu,kvalifikace
Soutěž je zařazena v kalendáři sportovních akcí SVZ ČR na rok 2019 pod č. 0022
Soutěžní dvojice musí mít příslušnost z jednoho KVZ
Pořadatel soutěže:
SVZ ČR
Organizátor soutěže
KVZ Vyškov, registrační. číslo 11-58-06, IČO –6444 7006
Organizační výbor
Ředitel soutěže
Hofman Otto
Hlavní rozhodčí:
Viktorín Josef
Velitel střelnice
Večerka Otakar
Zdravotní zabezpečení
RZS Vyškov
Sbor rozhodčích a členové hodnotící komise budou delegováni ze sboru rozhodčích vyškovské oblasti.
Soutěžní výbor
Předseda soutěžního výboru
Miloš Závodný
Místopředseda soutěžního výboru
Otto Hofman
Hlavní rozhodčí
Josef Viktorín

B) Technická ustanovení
Střelecký souboj podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR,TP č.10
Disciplíny:
1. Střelecký souboj z malorážky
provedení S2 5+5 biatlon. terčů, 4náboje, terč = 1 bod, hodnocení Gama
Na MČR postupují 4 dvojice
Soutěžní systém „každý s každým“, střílí se 2x.
Zbraně,střelivo.

§

Závodníci střílí vlastními zbraněmi a střelivem.

Bezpečnostní ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním řádem střelnice, pokyny
rozhodčích a organizátorů soutěže a přísně dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi a
střelivem.
Během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných omamných látek.

§
§
§

Závodníci a rozhodčí na střelišti mají doporučeno používat chrániče sluchu a ochranu očí.
Po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit malorážky s otevřeným závěrem.
Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce je
důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.

§

C) Organizační ustanovení
Přihlášení závodníci, rozhodčí, pořadatelé a organizátoři jsou pojištěni pojistkou dle smlouvy SVZ ČR s VZP
Příležitostný čl. příspěvek: 100,- Kč. Soutěže se mohou zúčastnit závodníci, kteří se řádně zaprezentují v den
konání soutěže. Musí se prokázat členským průkazem KVZ, zaplaceným členským příspěvkem na rok 2019
8,00 – 8,30
příjezd závodníků, prezentace, přejímka zbraní
8,40
nástup závodníků, zahájení soutěže, losování, poučení o bezpečnosti.
9,00
zahájení střelby
asi 12,00
vyhlášení výsledků, ukončení soutěže.
časový harmonogram může být změněn v závislosti na průběhu soutěže.
Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody.
Otto Hofman
ředitel soutěže

Viktorín Josef
hlavní rozhodčí

