
 
 
PROPOZICE SOUTĚŽE     -   CENA KVZ NAPAJEDLA 

 
 
A) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Střelecká soutěž „Cena KVZ Napajedla“ pořádaná již jako 41. ročník je zařazena do 
celostátního kalendáře sportovních soutěží SVZ ČR – 2020, pod č. 1356.  
 
 
B) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Název soutěže:   CENA KVZ NAPAJEDLA 
Pořadatel a org.:                KVZ Napajedla,  IČO 64467007 
Termín a místo konání:  10. října 2020   Střelnice Napajedla, Zámoraví 17  
 
Organizační výbor – složení 
Ředitel soutěže    - Jaromír Strmiska  1-020 
Tajemník soutěže   - Jiří Maňásek   1-130 
Hlavní rozhodčí                                           - Karel Řezanina                              1-102 
Zástupce HR,                    - Stanislav Košař    1-157 
Velitel střelnice    - Karel Řezanina     1-102 
Inspektor zbraní    - Stanislav Košař                             1-157 
Zdravotník    - Zdeněk Hubík                2-130 
 
Soutěžní výbor – složení 
Předseda soutěžního výboru  - Jaromír Strmiska 
Místopředseda                               - Karel Řezanina 
Člen                  - Stanislav Košař 
 
Sbor rozhodčích:  Karel Řezanina 1-102, Pavel Galatík 3-016, František Pavlas  1-088, 
                              Vratislav Doležal 2-377, Jiří Maňásek 1-130, František Strašák 3-247.     
                               
 
      
C) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Střelecká soutěž o putovní pohár „Cena KVZ Napajedla“ má charakter střeleckého 
víceboje. Je soutěží jednotlivců - členů KVZ Valašskoslovácké oblasti a pozvaných 
hostů. 
 
 .1/ POPIS  SOUTĚŽNÍCH  DISCIPLIN: 
 

• Střelba z VPi 5 + 15 ran, 25m, terč 135P / ze stolku /, čas 2 + 6 min. 

• Střelba z VPi 12 ran s přebitím 1x terč 135/P z opaskového pouzdra, z-t 

• Malorážka vleže, 5+10 ran, terč 16/11, dalekohled povolen u nástřelu 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2/ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

• Velkorážní pistole se střílí vlastními a klubovými zbraněmi od ráže 7,62mm, 
revolvery povoleny, střelivo vlastní.  

• Pořadatel zajišťuje střelnici a terče. 

• Je zakázáno používat střelivo MAGNUM, střelivo průbojné, u náboje ráže 7,62mm 
nelze používat střelivo s ocelovým jádrem. 

• Každá zbraň, krátká i dlouhá, musí být ověřena inspektorem zbraní. 

• Závodníci a rozhodčí musí mít chrániče sluchu a brýle – ochranu očí. 

• Doporučuje se sportovní oděv a obuv. Opaskové pouzdro nutné !  

• Po celou dobu soutěže musí každý závodník nosit zbraň bez zásobníku v pouzdře 
nebo v přepravním kufříku, malorážka s otevřeným závěrem. 

• Dalekohledy či korektor nejsou povoleny, mimo terč 16/11. 

• Standardní malorážka s otevřenými mířidly nebo s dioptrem, bez použití 
zásobníku, řemene, rukavice. Nabíjí se jednotlivé náboje. 

 
 
3/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 
Hodnocení se provádí dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR. 

 

• VPi 5 + 15 ran – terč 135P    max.  150 bodů 

• VPi  12 ran, z–t                          

• Malorážka 16/11                          max.    100 bodů    
 
 
 
 
D) ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ 
 

• Podmínky účasti  –  soutěže se mohou zúčastnit členové KVZ z Valašsko – 
slovácké oblasti a pozvaní hosté 

• Prezence  – u prezence předloží závodník členský průkaz SVZ, 
zbrojní průkaz, průkaz zbraně 

• Příspěvek – za každého závodníka 100,-Kč, domácí a hosté neplatí 

• Losování, protesty – losování bude provedeno u prezence, protesty bude 
možno podávat v průběhu závodu u hlavního rozhodčího, 
s vkladem 200,- Kč dle pravidel SVZ ČR. 

• Odměny – první tři jednotlivci z KVZ Valašskoslovácké oblasti získají 
věcné ceny, medaile, diplomy, vítěz Putovní pohár KVZ 
Napajedla a Pohár roku 2020 

• Výdaje, občerstvení – závodníci startují na vlastní nebezpečí a na vlastní 
náklady. Občerstvení bude zajištěno přímo na střelnici 
v omezeném sortimentu.  

 

 
 
 
 

 



 
E/  ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
 
    7,30        -       8,00        -  příjezd závodníků, prezence 
    8,00        -       8,15        -  porada rozhodčích   
    8,15        -       8,30        -  nástup závodníků  
    8,30        -      12,00       -  plnění disciplin 
  12,00        -      12,30       -  vyhodnocení, předání cen a diplomů     
                                              a ukončení závodu 
 
    
 
 
F/  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
    _________________________  
 
    Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, pokyny 
    pořadatelů a rozhodčích, správce střelnice a provozním řádem střelnice. 
    Na střelnici je nutno dodržovat zásady bezpečnosti střelby a manipulace se 
    zbraněmi.   
    Soutěže se mohou zúčastnit též pořadatelé a rozhodčí.  Pořadatel si vyhrazuje 
    právo na úpravu či změnu těchto propozic, budou-li, pro to vážné důvody. 
    Všichni zaprezentovaní účastníci soutěže jsou pojištěni dle pojistné smlouvy  
    číslo 1310001770 pojišťovny VZP, a.s. Praha. 
    Propozice schválila Rada KVZ Napajedla dne 15. 9. 2020. 
     
 
 
 
 
 
          Karel Řezanina, v.r.                                              Jaromír Strmiska, v. r. 
           hlavní rozhodčí                                                       ředitel soutěže   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.kvznapajedla.cz 
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