Svaz vojáků v záloze České republiky
oblast
Valašsko - Slovácká

Pohár Hanáckých Athén
17. 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/ Všeobecná ustanovení
PHA, je soutěž ve střeleckém víceboji
jednotlivců SVZ ČR a ostatních střelců,
uvedená v kalendáři soutěží SVZ CR pod číslem: 1359
Pořadatel a organizátor: KVZ Kroměříž reg. Č. 12-60-01
Termín: 17. 10. 2020
Místo konání: střelnice KVZ Kroměříž

Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Tajemník
Inspektor zbraní:
Zdravotník soutěže:
Správce střelnice:
Soutěžní výbor:
Předseda:
Hlavní rozhodčí:
Řídící střelby:
Hodnotící komise:
Předseda:
Členové:

Václav Navrátil
Jiří Žák
Luboš Pomališ
Pavel Dadák
MUDr. Petr Kříž
Luboš Pomališ

2-384
1-027
1-170
1-108
2-383
1-170

Václav Navrátil
Jiří Žák
Jiří Martinec

2-384
1-027
3-336

Luboš Pomališ
Soňa Štěbrová
Pavel Dadák

1-170
3-132
1-108

Celkové vyhodnocení se provede ihned po provedení disciplín, bude
oceněno 5 nejlepších míst.

B/ Technická a bezpečnostní ustanovení

Soutěžní disciplíny
Pistole, revolver (velkorážní)
a) Mířená 5+15ran na terč 77/P (50/20) ve vzdálenosti 25m čas 2+6 min. H = z
b) Mířená akční 10 ran na terč Rukojmí ve vzdálenosti 25m v čase 1min. H = ±z
c) Mířená akční 6+5 ran na terče 135P kývavý ve vzdálenosti 25m a figura 50m. Podmínka uvolnění
kývavého terče. H = z / t * 20
d) Mířená akční 3+3rány do otočných terčů 135P v čase 10s, vzdálenost 25m, střílí se dvakrát (po
přebití). H = z.
Opasková pouzdra pro všechny disciplíny nutná, mimo a).
2. Bezpečnost
Na střelnici je zřízena zóna pro cvičení se zbraní "na sucho", opravy a jinou manipulaci. Je zde zákaz manipulace se střelivem.
Palebný sektor na obou střelnicích je vymezen betonovou ohradou na pravé i levé straně střelnic. Závodníci budou střílet
vlastními zbraněmi i střelivem. Střelivo s ocelovým jádrem a střelivo Magnum je zakázáno! Závodník smí soutěž absolvovat
pouze s jednou zbraní pro vyhlášené soutěžní disciplíny, ověřenou inspektorem zbraní. Zbraně jsou povoleny s otevřenými
mířidly, podle podmínky s kolimátorem.
Chrániče sluchu a zraku jsou povinné, sportovní oděv a obuv se doporučuje.
C/ Organizační ustanovení
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.
Dobrovolné startovné 150Kč/závodník. Občerstvení 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 prezentují 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, vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího.

D/ Časový harmonogram

07.30 - 08.15
08.15 - 08.25
08.30 - 12.00
12.30 - 13.00

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

Žádáme účastníky o dodržení časového harmonogramu!
E/Schvalovací 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. 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.

Jiří Žák
hlavní rozhodčí

Václav Navrátil
ředitel soutěže

