
Valašsko-Hanácká liga je soutěž ve střeleckém víceboji 1. Soutěžní discipliny  
jednotlivců,  členů  SVZ-VS oblasti  a hostů
uvedená v kalendáři soutěží  SVZ CR  č.1305 střelnice 25 m: 

1. mířená VPs/VRs1 .  

2. akční Pi/Re 12 ran střídavě  na papírový a kovový terč. 
    Papírový terč SČS-D2 25m, kovový terč (pojízdný) 15m.  

Pořadatel a organizátor:                 KVZ Valašské Meziříčí r.č. 12-63-02     Přebití zbraně podmínkou. Kovový terč =10b.  Střílí se s tasením. H=z-t.            

Termín:                                   07.03.20 střelnice 50 m: 
3. akční Pi/Re 6 ran v čase 10 s na otočné terče 135P + 135P

Místo konání:                         střelnice KVZ Kroměříž     ve vzdálenosti 25m. Střílí se s tasením,  po přebití se úloha opakuje.  
     H=z. 

Organizační výbor: 4. akční Pi/Re na otočný terč 135P v čase 3/7 (otevřený/zavřený)
    1. serie 6x1 rána, 2. serie 3x2 rány, startovní pozice zbraň nabitá

Předseda org.výboru: Petr Adámek 0-002     skloněná na 45°, při zavřeném terči je zbraň skloněná na 45° H=z.
Místopředseda org.výboru: Lumír Nykl 1-027
Velitel střelnice: Ing. Antonín Dušek 1-110  
Tajemník:   Pavel Strbačka 3-069 Veteráni ( od 60  let) mají povolený kolimátor na zbrani.
Inspektor zbraní:      Ing.Klvač Petr 1-002
Zdravotník soutěže:     MUDr. Jiří Hansel Opasková pouzdra pro zbraň a zásobníky  nutné pro discipliny 2.,3.,4. 

2. Bezpečnost
Soutěžní výbor: Na střelnici je zřízena zóna pro cvičení se zbraní "na sucho", opravy
Ředitel soutěže: Petr Adámek 0-002 a jinou manipulaci. Je zde zákaz manipulace se střelivem.
Hlavní rozhodčí: Jiří Žák 1-027 Palebný sektor na obou střelnicích je vymezen betonovou ohradou 
Předseda hodnotící komise: Josef Sklář 1-040 na pravé i levé straně střelnic.

Závodníci budou střílet vlastními zbraněmi i střelivem.
Střelivo s ocelovým jádrem a střelivo magnum je zakázáno !

Delegovaní rozhodčí:
Ladislav Vaculík 1-021, Zdeněk Střítezský Zbraně jsou povoleny s otevřenými mířidly, podle podmínky s kolimátorem.
Petr Střítezský, Pavel Strbačka 3-069 Chrániče sluchu a zraku jsou povinné, sportovní oděv a obuv

se doporučuje.

Celkové vyhodnocení se provede po ukončení soutěže.

B/ Technická a bezpečnostní ustanoveníA/ Všeobecná ustanovení



oblast
1. Podmínky účasti  - platný zbrojní pas, vlastní zbraň a průkaz zbraně.

2. Prezentace  závodníků - bude provedena  před zahájením soutěže.

3. Hospodářské zabezpečení - závodníci startují na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady. Startovné 150Kč/zbraň/závodník. Občerstvení pro 
závodníky zabezpečíme v areálu střelnice. Podávání alkoholu a jiných  
omamných látek v průběhu závodu je zakázáno.

4. Zdravotní zabezpečení - je jmenován zdravotník soutěže, nutná ošetření
v nemocnici v Kroměříži.

5. Pojištění - řádně registrovaní členové SVZ ČR, kteří se osobně 
zaprezentují do soutěže,  jsou pojištěni na základě  pojistné  smlouvy  
č. 1310000010  uzavřené  mezi SVZ ČR a  Pojišťovnou VZP a.s.

6. Protesty - je možno podávat v průběhu soutěže a do15 min po 
zveřejnění listiny předběžných výsledků. Protest podává písemně závodník
 s vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího.

07.45 - 08.30  - prezentace 
08.30 - 08.40  - zahájení vlastní soutěže
08.45 - 12.00  - plnění jednotlivých disciplin  
12.30 - 14.00  - vyhlášení výsledků, vyhodnocení soutěže
Žádáme účastníky o dodržení časového harmonogramu !

Všichni  účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, 
pokyny pořadatelů a rozhodčích a dodržovat všechny zásady bezpečnosti 
obsažené v provozním řádu areálu střelnice.
Soutěže se mohou zúčastnit i rozhodčí, pořadatelé a ostatní funkcionáři, 
pokud bude zajištěn zdárný průběh soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu propozic,vyžádají-li 
si to nutné okolnosti. Změny budou vyhlášeny před zahájením soutěže.

Valašské Meziříčí, U Apolla 693,  tel. 777 155 955
Jiří Žák Petr Adámek

hlavní rozhodčí            ředitel soutěže

Klub vojáků v záloze Valašské Meziříčí - reg.č. 12-63-02
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