KVZ VYŠKOV
střelnice Luleč neděle 01.11.2020
Střelnici najdete zde: N 49° 16' 7.61" E 16° 56' 17.95"

A) Všeobecná ustanovení
Název soutěže : repiko duble, volný závod
Soutěž je zařazena v kalendáři sportovních akcí SVZ ČR na rok 2019 pod č. 1111
Pořadatel soutěže:
KVZ Vyškov
Organizátor soutěže
KVZ Vyškov, IČO –6444 7006
Organizační výbor
Ředitel soutěže
Otto Hofman
Hlavní rozhodčí:
Miloš Závodný
Velitel střelnice
Otakar Večerka
Sbor rozhodčích a členové hodnotící komise budou delegováni ze sboru rozhodčích vyškovské oblasti.
Soutěžní výbor
Předseda soutěžního výboru
Otakar Večerka
Místopředseda soutěžního výboru
Otto Hofman
Hlavní rozhodčí
Miloš Závodný

B) Technická ustanovení
Střelecký souboj podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR
Disciplíny:
Změna startovní polohy, provedení pouzdro,zbraň nenabitá,zásobník ve zbrani, ruce se dotýkají uší nahlavě.
1. Repiko duble- střelba dvojic na jeden papírový terč D2(nebo překvapení) a 20 kovových padacích
terčů Pepper Popper, Tower, Minitower a Gong. Z toho nejméně 8 terčů Gong.
Hodnocení disciplíny H=z-t. Hodnotí se 10 nejhorších zásahů v terči minus dosažený čas na setiny vteřiny.
Podmínkou hodnocení provedení disciplíny je sestřelení všech 20 kovových padacích terčů.
Startovní poloha,klasika stolek. Zvolený počet nábojů.
Hodnocení-součet bodů obou disciplin.Počet nábojů cca 120 kusů. Počet kol min.4.
Divize:
1: Pistole/Revolver/
2: Pistole/Rev/ + PSS/MPu/
Každá divize bude hodnocena společně i samostatně.
Zbraně,střelivo.
§ Závodníci střílí vlastními zbraněmi a střelivem.
§ Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a nelze používat střelivo s ocelovým jádrem..
Bezpečnostní ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním řádem střelnice, pokyny
rozhodčích a organizátorů soutěže a přísně dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi a
střelivem.
Během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných omamných látek.
§ Závodníci a rozhodčí na střelišti musí používat chrániče sluchu a ochranu očí.
§ Po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit krátkou zbraň v opaskovém pouzdře bez zásobníku.
§ Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce je
důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.
§ Kantýna nebude, jen v omezené míře, tak s tím počítejte
§ Zdravotní zabezpečení- RZS Vyškov

C) Organizační ustanovení

Přihlášení závodníci, rozhodčí, pořadatelé a organizátoři soutěže budou pojištěni pojistkou dle smlouvy SVZ ČR
s VZP
Příležitostný čl. příspěvek: 150,- Kč. Soutěže se mohou zúčastnit závodníci, kteří se řádně zaprezentují v den
konání soutěže.
8,00 – 8,30
příjezd závodníků, prezentace, přejímka zbraní
8,40
nástup závodníků, zahájení soutěže, losování, poučení o bezpečnosti.
9,00
zahájení střelby
asi 13,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže.
časový harmonogram může být změněn v závislosti na průběhu soutěže.
Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody.
Otto Hofman
Miloš Závodný
ředitel soutěže
hlavní rozhodčí

