Svaz vojáků v záloze České republiky
oblast
Valašskoslovácká

Setkání mistrů
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
24. 10. 2020

Klub vojáků v záloze Kroměříž - reg. Č. 12-60-01
Těšnovice 152, 767 01 Kroměříž, telefon: 602 577 108
www.kvz-kromeriz.cz
A) Základní ustanovení
Mistrovství České republiky - setkání mistrů
Mířená střelba na přesnost z velkorážní pistole a revolveru
(Kalendář soutěží SVZ ČR č. 0006)
B) Všeobecná ustanovení
Pořadatel soutěže:
Organizátor soutěže:
Termín konání:
Místo konání:

SVZ ČR
KVZ Kroměříž
24. října 2020
Střelnice KVZ Kroměříž

Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Tajemník
Inspektor zbraní:
Zdravotník soutěže:
Správce střelnice:

Ing. Antonín Dušek
Jiří Žák
Luboš Pomališ
Vlastimil Šuranský
MUDr. Petr Kříž
Luboš Pomališ

1-110
1-027
1-170
3-391
2-383
1-170

Soutěžní výbor:
Předseda:
Hlavní rozhodčí:
Řídící střelby:

Ing. Antonín Dušek
Jiří Žák
Ing. Petr Klvač

1-110
1-027
1-002

Ing. Lubor Pavelec
Pavel Dadák
Luboš Pomališ

1-124
1-108
1-170

Hodnotící komise:
Předseda:
Členové:

C) Technická ustanovení
Soutěží se podle Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR
Soutěžní disciplíny
1) Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 135 P, v čase 2+8 minut, vzdálenost 25 m,
2) Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 77 P (50/20) v čase 2+8 minut, vzdálenost 25 m
3) Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč SČS-D1 (zóny A-15, B-10, C-8), v čase 2+8 minut; vzdálenost 25 m,
Hodnocení:
Součet bodových hodnot ze všech tří střeleb
Hodnotí se zvlášť pistole a zvlášť revolver
V celkovém pořadí se vyhodnotí i pořadí veteránů (veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce
2020 dosáhne věku nejméně 55 let)
Při rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhoduje:
1. Počet bodů v disciplíně číslo 3
2. Počet bodů v disciplíně číslo 2
Na soutěži lze uznat výkonnostní třídy.
D)

Organizační ustanovení
Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit každý zájemce s minimálně 5 mistr. VT získanými v rozhodném období, tj. (27. 10. 2019 20. 10. 2020)
Přihlášky
Každý zájemce samostatně, nejpozději do 20. října 2020, odešle přihlášku na adresu: tonda@dugr.cz.
Přihláška bude obsahovat: Jméno a příjmení, datum narození, KVZ, číslo členského průkazu, kategorii (VPs, VRs).
Bezpečnost
Na střelnici je zřízena zóna pro manipulaci se zbraní "na sucho", opravy a jinou manipulaci. Je zde zákaz manipulace
se střelivem. Závodníci budou střílet vlastními zbraněmi i střelivem. Střelivo s ocelovým jádrem a střelivo Magnum
je zakázáno! Závodník musí každou střeleckou disciplínu absolvovat pouze s jednou zbraní, řádně převzatou
do soutěže. Jsou povoleny pouze zbraně s otevřenými mířidly. Kolimátor není povolen.
Chrániče sluchu a zraku jsou povinné, sportovní oděv a obuv se doporučuje.
Hospodářské ustanovení
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady. Podávání alkoholu a jiných omamných látek v průběhu
závodu je zakázáno. Občerstvení v objektu střelnice je zabezpečeno.
Zdravotní zabezpečení
Zdravotník soutěže, nutná ošetření v nemocnici v Kroměříži.
Pojištění
Všichni zaprezentovaní účastníci soutěže jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy č. 1310001770 uzavřené mezi SVZ
ČR a Pojišťovnou VZP a.s
Protesty
je možno podávat v průběhu soutěže a do 15 min po zveřejnění listiny předběžných výsledků, písemně, s vkladem
200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.
Ocenění závodníků
Vítěz Setkání mistrů SVZ ČR v každé kategorii získá titul mistra SVZ ČR pro rok 2020.
První tři jednotlivci v každé kategorii obdrží pohár, medaili a diplom. Stejným způsobem bude oceněno pořadí
veteránů.

Informace o možnostech příjezdu do místa konání soutěže (plánek)
KROMĚŘÍŽ

Zde je odkaz : https://mapy.cz/s/dabasemede

E) Orientační časový plán soutěže
07.30 - 08.15
08.15 - 08.25
08.30 - 12.00
12.30 - 13.00

prezentace
zahájení vlastní soutěže, rozprava
plnění jednotlivých disciplín
vyhlášení výsledků, vyhodnocení soutěže

Žádáme účastníky o dodržení časového harmonogramu!
F) Závěrečná ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, pokyny pořadatelů a rozhodčích
a dodržovat všechny zásady bezpečnosti obsažené v provozním řádu areálu střelnice.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu či úpravu propozic, vyžádají-li si to nutné
okolnosti.
Všichni účastníci musí být vybaveni ochrannou rouškou!
G) Schvalovací část
Schváleno výborem KVZ Kroměříž dne 7.9.2020.

Jiří Žák
hlavní rozhodčí

Ing. Antonín Dušek
ředitel soutěže

