Přihlášky a informace o soutěži:
- písemně, elektronicky nebo telefonicky
Karel Vaculík, Ústí 176, 755 01 Vsetín; 734 703 584;
karelvaculik@email.cz
- osobně, nejpozději při prezentaci

Svaz vojáků v záloze České republiky
Valašskoslovácká oblast

D. Časový plán soutěže
Do
08.00 08.15 08.30 13.30 -

08.00 hod.
08.15 hod.
08.30 hod.
13.00 hod.
14.00 hod.

prezentace
porada rozhodčích
zahájení soutěže, rozprava
vlastní soutěž
vyhlášení výsledků, předání diplomů
a cen

E. Závěrečná a schvalovací ustanovení
1. Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními těchto
propozic.
2. Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic,
bude-li to nezbytné v případě nepředvídatelných okolností.
O změnách budou účastníci soutěže informováni bezprostředně.
Všichni zaprezentovaní účastníci soutěže jsou pojištěni dle nové
pojistné smlouvy č. 1310001770 pojišťovny VZP a. s. platné
od 1. 1. 2019
3. Soutěžící zaplatí příležitostný příspěvek ve výši 120 Kč
za jednotlivce.
4. Propozice schválila rada KVZ Vsetín - město dne 8. srpna 2020.
Ředitel
Josef Sklář 1-040

PRO PO Z IC E

POHÁR
1. československé partyzánské brigády
Jana Žižky

Hlavní rozhodčí
Karel Vaculík 0-027

Kroměříž
12. září 2020

A. Základní a všeobecná ustanovení

Soutěžní disciplíny:

Název a stupeň soutěže:
Pohár 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky - přebor KVZ
Vsetínska ve střelbě z velkorážné pistole, útočné a malorážné pušky.
Číslo soutěže (podle „kalendáře 2020“): 1350
Pořadatel a organizátor soutěže:

KVZ Vsetín - město
(Registrační číslo 12-63-03)

Termín a místo soutěže:

sobota 12. 9. 2020; 08.00 hod.
Střelnice KVZ Kroměříž

Organizační výbor:
předseda (ředitel soutěže):
tajemník:
hlavní rozhodčí:
inspektor zbraní a zbrojíř:

Josef Sklář
Ing. Libor Procházka
Karel Vaculík
Ladislav Vaculík

1-040
1-070
0-027
1-021

Soutěžní výbor:
předseda:
místopředseda:
předseda hodnotící komise

Josef Sklář
Karel Vaculík
Jiří Žák

1-040
0-027
1-027

1. Střelba VPs2, VRs2; 5+15 ran, terč 135P, dálka 25m,
čas 2+6 min,
provedení - ze stolku;
Hodnocení: H = z
2. Akční střelba z VPs, VRs na 6 ks padacích terčů; dálka 25m,
počet nábojů - max. 15; provedení - z pouzdra;
Hodnocení: H = 10z /t x k (t = čas; k = 6; 1 terč = 10b)
3. Střelba ze samonabíjecí útočné pušky(karabiny) na přesnost
(UPus 6),
5 + 3x5 ran, terč 135/P-1, dálka 50m, čas 2+6 minut,
poloha: vleže-vkleče-vstoje;
Hodnocení: H = z
4. Střelba z MPu na 5 biatlonových terčů, dálka 50m, libovolný
počet nábojů nabíjených jednotlivě, poloha: vleže - 2x,
povinné zasažení všech terčů
Hodnocení: 75 - t
Bezpečnostní opatření:

Rozhodčí:

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat
bezpečnostní opatření podle pravidel. Závodníci a rozhodčí povinně
použijí při střelbě vlastní chrániče sluchu a ochranu očí.

Josef Sklář 1-040, Ladislav Vaculík 1-021, Petr Adámek 0-002,
Beáta Králová 2-085,

Organizační ustanovení

Technická ustanovení
Závod je branně sportovním vícebojem jednotlivců.
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR (Všeob.
prav., spec. tech. prav. a směrnic) v platném znění k datu soutěže.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
Kolimátor není povolen.

Soutěž je určena pro členy SVZ ČR a pozvané hosty,
Všichni účastníci se soutěže zúčastní:
a) na vlastní náklady,
b) na vlastní nebezpečí,
což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže.

