PROPOZICE SOUTĚŽE

Střelecký víceboj jednotlivců

25.10. 2020
Střelnice ČSS - Luleč (Vyškov)
http://kvzbrnostred.webnode.cz/
www.strelnicelulec.cz
A. Základní a všeobecná ustanovení:
Druh soutěže:
Víceboj jednotlivců ve střelbě z malorážových a velkorážových krátkých zbraní. Závodníci mohou střílet disciplíny
z MPi/MRe nebo z VPi/VRe. Budou hodnocení v samostatných kategoriích MPi/MRe a VPi/VRe (při min. počtu tří
závodníků v kategorii). Akční disciplíny jsou koncipovány i pro pistole s menší kapacitou zásobníku a revolvery (6 ran
do jedné položky).
Pořadatel: Klub vojáků v záloze Brno-střed
Organizátor: Klub vojáků v záloze Brno - střed, IČ : 653 48 010
Organizační výbor:
ředitel závodu:
tajemník:
hlavní rozhodčí:
PHK:
správce střelnice:
inspektor zbraní:
zdravotnické zabezpečení:

Ing. Arnošt Líbezný 1-059
Ing. Jiří Gregor, Ph.D., 3-525
Ing. Turkovič Alexander 1-017
Ing. Valouch Roman 2-061
Turkovič Alexander 1-017
Alexander Turkovič, DiS. 3-433
RZS

Soutěžní výbor:

ředitel závodu, HR, PHK

Rozhodčí disciplín, pomocní rozhodčí: Alexander Turkovič, DiS.3-433, Ing. Jiří Gregor, Ph.D., 3-525, Pavel Hofmann
3-526, Michal Březina 3-524, Dědič Miroslav 2-317

B. Technická a bezpečnostní ustanovení:
Soutěží se podle pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR v platném znění s případnými odchylkami na základě
čl. 2.6. Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR, pokud jsou tyto uvedeny v těchto propozicích,
nebo jsou-li tyto řešeny orgány soutěže podle čl. 4.10. Všeobecných pravidel. Závodníci jsou povinni se při prezentaci
prokázat předepsanými doklady podle čl. 4.7. Všeobecných pravidel /členský průkaz organizace případně OP, ZP a
průkaz zbraně/. Při střelbě jsou všichni účastníci soutěže povinni v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru
používat předepsanou ochranu sluchu a zraku. Po dobu soutěže jsou závodníci na střelnici povinni používat
předepsanou výstroj pro zbraň (zbraně se na střelnici přenáší zásadně v pouzdře, nebo v obalu). Zbraně a střelivo má
závodník vlastní. Pro střelbu disciplín obranné střelby platí KLUBOVÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA 1 – LOS NA
SOUTĚŽÍCH KVZ. Je povolená neskrytá výstroj pro skryté nošení zbraně nebo služební výstroj policejní nebo
armádní. Závodníci, kteří nevlastní ZP mohou střílet, ale jen pod dozorem, který určí pořadatel v souladu s
pravidly SVZ ČR.
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Disciplíny:
1) Mířená střelba na přesnost
Nástřel 3 rány v čase 2 min., soutěžní položka 10 ran v čase 4 min. Hodnocení H = z, terč 135/P ve vzdálenosti 25
m, start disciplíny z přípravné čáry. Kontrola nástřelu, nástřel se zalepuje a je možno zapsat výkonnostní třídy dle
pravidel SVZ ČR.
2) Rychlopalba 2x 3 v čase 10 vteřin /provede se 2x/
Rychlopalba 3+3 rány v čase 10 vteřin na dva terče 135/P ve vzdálenosti 25 m, hodnocení H = z, provedení
disciplíny z postoje s nabitou zbraní v pozici pro boj z blízka. Disciplína se provede dvakrát, po první střelbě se
kontrola zásahů neprovádí.
3) Akční střelba – volná úloha 3x 6 ran na sestavu terčů. Úseky na sebe plynule navazují.
Střelba 6+6+6 ran na soustavy terčů. Závodník použije dva zásobníky.
První úsek - 1. zásobník 6 ran – start, možný přesun cca 2 m, střelba z místa, bez pohybu, na sestavu terčů
Druhý úsek - 2. zásobník 6 ran – přesun stranou, střelba bez pohybu z místa, 6 ran na sestavu terčů.
Třetí úsek - přesun stranou, doplnění zásobníku šesti náboji a střelba z místa na sestavu terčů.
Náboje pro doplnění zásobníku si závodník nese s sebou libovolným způsobem. Nenabitou zbraň s vyjmutým
zásobníkem může závodník odložit na připravenou podložku (stolek).
Akční střelba je vedena ze vzdálenosti cca od 8 do 25 m. Hodnocení H = z – t (dosažené body mínus celkový čas,
který se zaokrouhluje na jedno desetinné místo).
Provedení disciplíny – start se provede z postoje s nabitou zbraní v pozici pro boj z blízka. Závodník se pohybuje
úkroky vyznačeným směrem s nenabitou zbraní. Vlastní střelba se provádí z pozice vestoje bez pohybu.
Vystřelení rány navíc, nulový zásah kteréhokoliv terče a (každý) zásah rukojmí jsou penalizovány 20 body.
Klubová technická pravidla 1 – LOS NA SOUTĚŽÍCH KVZ:,Připravenost zbraně podle čl. 2 těchto pravidel. Papírové
terče a neterče jsou považované za neprůstřelné (je-li taková sestava terčů). Závodníci budou na místě seznámeni
s provedením volných úloh podle čl. 7 odst. 6 uvedených pravidel.

C. Organizační ustanovení:
Podmínky účasti, informace o soutěži: Soutěž je určena pro členy SVZ ČR, ČSS a další zájemce – držitelé ZP,
vhodných zbraní a výstroje. Možnost střelby pro zájemce, kteří nevlastní ZP, konzultujte telefonicky nebo mailem.
Informace: KVZ Brno střed, A.Turkovič, +420 605 269 041, e-mail: alex.turkovic@seznam.cz
Místo konání soutěže: Střelnice ČSS - Luleč (Vyškov).
Občerstvení: V omezeném rozsahu, čaj a káva, příprava v místní kuchyňce (samoobsluha).
Pojištění: Účastníci soutěže se musí sami na dobu konání soutěže pojistit krátkodobým úrazovým pojištěním.
Protesty: Protesty se podávají podle čl. 6.10.1. Všeobecných pravidel s finančním vkladem 200 Kč.
Ocenění výsledků: Medaile pro první tři místa v každé kategorii (při účasti nejméně tří střelců).
Příležitostný členský příspěvek, startovné: 100 Kč, střelby ve dvou kategoriích 150 Kč.
Bezpečnostní zóna: Bezpečnostní zóna na střelnici je určena v druhé, zadní části střelnice (25m). Pouze zde je
možno manipulovat se zbraní, ale nikoliv s náboji!!! V případě poruchy na zbrani během střelby je nutné problém
řešit pouze za přítomnosti rozhodčího včetně přenesení nabité zbraně k odstranění poruchy.

D. Orientační časový plán soutěže:
8.00 – 8.30
8.30
13.00
13.30

prezentace závodníků, porada rozhodčích
nástup závodníků, rozprava, zahájení soutěže (nutno dodržet čas, jsme limitováni !!!!!)
ukončení plnění disciplín, vyhodnocení výsledků
vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

E. Závěrečná ustanovení, schvalovací část:
Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat bezpodmínečnou kázeň, řídit se propozicemi závodu, povely a
pokyny rozhodčích. Po celou dobu soutěže musí závodníci dodržovat zásady bezpečnosti, především při manipulaci
se zbraní. Závodníci startují na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. Pořadatel, organizační a
soutěžní výbor má právo na úpravu propozic, vyžádají-li si to nepředvídatelné okolností soutěže (vliv počasí či jiné
faktory). Propozice byly schváleny Radou KVZ Brno-střed na jednání dne 01.10. 2020

Ing. Alexander Turkovič 1-017, hlavní rozhodčí

Ing. Arnošt Líbezný 1-059, ředitel závodu
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CCP /Close Contact Position/ – POZICE PRO BOJ ZBLÍZKA
...
V pozici CCP je zbraň po vytažení z pouzdra umístěna vedle horní části trupu podél žeber. Nalezení
správné polohy zbraně usnadňuje dotyk palce střílející ruky a boku zadní části závěru s trupem. Díky tomu
je možno vyklonit pažbu pistole mírně ven, což snižuje riziko zachycení zbraně o šaty nebo další vybavení.
Navíc je ústí zbraně přirozeně zacíleno do oblasti hrudního koše protivníka.
Trup je v této pozici vzpřímený, v pevném bojovém postoji, odolném vůči nárazu protivníkova těla. Slabá
ruka se nachází v pozici, dané obranným postojem. Umožňuje tak odtlačení protivníka dlaní a držení jej na
vzdálenost paže (zde je nutno si pouze dát pozor abyste si neustřelili vlastní ruku), stejně jako postoje s
loktem vystrčeným vzhůru a vpřed; zbraň je pak před vyražením chráněna "slabou" (podpůrnou) paží, a
přitom je možno zasadit úder spodní stranou pěsti.
...

/ STAŽENO Z INTERNETU /

FOTOGRAFIE : KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE BRNO - STŘED
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