
 

 

KVZ Vyškov      IČO 6444 7006. 

Drnovický kapr 2020 

Otevřený závod  pro všechny držitele zbrojních průkazů,č.z.1112 

v  ne dě l i 06 . 12 . 2020 na střelnici  v Lulči 
Střelnici najdete zde: N 49° 16' 7.61" E 16° 56' 17.95" 

8:00 -  8:30 prezentace 8:30 -  8:45 porada rozhodčích 
8:50 -  9:00 nástup k zahájení soutěže,  poučení o bezpečnosti 
9:00 zahájení střelby 12:00 –12.30 ukončení střelby 

Organizační výbor: 

Ředitel soutěže :  Otto Hofman  Velitel střelnice :      Otakar Večerka 

Hlavní rozhodčí:  Michal Neumann 

Předseda HK :                                Miloš Závodný Zdravotní zabezpečení:         RZS Vyškov 

Rozhodčí :                      budou využiti další rozhodčí Vyškovské oblasti. 

Organizátor a pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě potřeby, vyvolané nepředvídanými okolnostmi : 

            (tornádo,pád tragačů,nepředvidatelný průjem, neočekávaná návštěva tchýně,kovid 20….) 

Technická ustanovení: 
Na této sportovní soutěži mohou startovat všichni držitelé zbrojních průkazů. Každý účastník soutěže je povinen 
se řídit ustanoveními propozic.  Startovat mohou i rozhodčí, pokud to neohrozí chod soutěže.  Držení zbraně je 
povoleno jednoruč i obouruč. Závodníci soutěží na vlastní riziko a náklady. 

Potřebné doklady:  zbrojní průkaz, průkaz zbraně,.  

Zbraně a střelivo: vlastní pistole,revolver ráže 7,65  - 12 mm  Zakazuje se používat náboje s ocelovým 
jádrem a Magnum. 

Bezpečnostní opatření: Všichni účastníci jsou povinni dodržovat obecná bezpečnostní pravidla i opatření, 
trvale platná na střelnici. Při jejich závažném porušení bude střelec diskvalifikován (zejména za manipulaci 
se zbraní mimo palebnou čáru, bez povelu rozhodčího, za vychýlení zbraně mimo sektor střelby). 
Povinná ochrana očí střelců i rozhodčích na střelišti. Před i v průběhu závodu platí zákaz požívání 
alkoholických nápojů a psychotropních látek. 

Popis disciplín  
• Mířená – střelba na specifický terč – vzdálenost 25m . Nástřel – do 5 ran, vlastní střelba – 15 ran.V čase 

2 + 6 minut. 
• Akční střelba - 12  ran na terč  D2 a na kovové terče gong (l ks = 10 bodů).   H=z-t. Startovací poloha-

závodník stojí na palebné čáře, zásobník s 12ti náboji na povel rozhodčího zasune do zbraně,zbraň 
nenabitou uloží do pouzdra. Na  povel  střílí vždy střídavě papír a plechy a začíná papír. 

• Akční střelba- na sestavu 15 různých kovových terčů na vzdálenost 8 - 50 m, zvolený počet ran. 
Závodník stojí na palebné čáře, zásobníky má naplněné libovolným počtem nábojů, na povel rozhodčího 
zasune zásobník do zbraně,zbraň uloží do pouzdra. Na akustický povel  střílí  v libovolném pořadí na 
terče silnou a slabou rukou a obouruč. Povinností je trefit všechny terče a dodržet terče slabá a silná 
ruka.Hodnocení je 100 – t. ( t = dosažený čas k sestřelení všech terčů). Disciplina se započítává do 



 

 

celkového hodnocení víceboje.  
Mířená střelba bude vyhodnocena samostatně. 
Celý závod bude vyhodnocen rovněž, součtem všech  disciplín.  

Organizační ustanovení: 
Přihlášky:   v den závodu při prezentaci.  Příležitostný příspěvek  150 Kč.  

Protesty :  podávají se dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR písemně a po složení 500 Kč v průběhu 
soutěže, nejpozději však do 10 minut po zveřejnění výsledkové listiny. 

Pojištění:  Účastníci - členové SVZ ČR - jsou pojištěni pojistkou SVZ ČR  

             Ředitel soutěže : Otto Hofman                              Hlavní rozhodčí: Michal Neumann 

          


