
 
PROPOZICE SOUTĚŽE:   Mistři versus Střelci 
 
 
A) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
Střelecká soutěž – 10. ročník MISTŘI vs. STŘELCI, je zařazena do celostátního 
kalendáře sportovních soutěží SVZ ČR na rok 2021 pod č. 1341. 
 
B) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Název soutěže                  :              MISTŘI versus STŘELCI 
Pořadatel a org. soutěže   : KVZ NAPAJEDLA, IČ. 64467007 
Termín a místo konání      :             24. července 2021, střelnice Napajedla 
 
Organizační výbor – složení 
 
Ředitel soutěže    - Jaromír Strmiska  1-020 
Tajemník soutěže   - Jiří Maňásek                1-130 
Hlavní rozhodčí    - Libor Kubíček   1-127 
Zástupce HR     -Jiří Maňásek   1-130 
PHK            - Stanislav Košař   1-157 
Velitel střelnice    - Karel Řezanina   1-102, 
Inspektor zbraní    - Stanislav Košař    1-157 
Zdravotník    - MDDr. Uhrmacher Lukáš    
Správce střelnice                                           - Libor Kubíček   1-127                         
 
Soutěžní výbor – složení 
 
Předseda soutěžního výboru  - Jaromír Strmiska 
Hlavní rozhodčí                             - Libor Kubíček 
ZHR                  - Jiří Maňásek 
         
 
C) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Střelecká soutěž – Mistři versus Střelci má charakter střeleckého trojboje. Je soutěží 
jednotlivců. Soutěží se podle Pravidel SVZ ČR platných od 1. 1. 2019. Technické 
provedení jednotlivých disciplin se bude řídit speciálními technickými pravidly SVZ ČR a 
těmito propozicemi. 
 
 
 
1/ POPIS SOUTĚŽNÍCH DISCIPLIN: 
 

• Střelba z Vpi 5 + 15 ran, 25m, terč 77/P, čas 2+6 minut 
• Střelba z Vpi 5 + 15 ran, 25 m, terč  135/P, čas  2 + 6 minut 
• Střelba z Vpi 15 ran, 25 m, terč SČS-D1, čas 6 minut 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2/ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

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

• Pořadatel zajišťuje střelnici, terče a odměny 
• Je zakázáno používat střelivo MAGNUM, střelivo průbojné, u náboje ráže 7,62mm 

nelze používat střelivo s ocelovým jádrem. 
• Závodník smí na soutěži použít jen jednu krátkou zbraň, která musí být ověřena 
       a převzata inspektorem zbraní. 
• Závodníci a rozhodčí musí mít chrániče sluchu a brýle – ochranu očí. 
• Doporučuje se sportovní oděv a obuv. 
• Po celou dobu soutěže musí každý závodník nosit zbraň bez zásobníku v pouzdře 

nebo v přepravním kufříku. Je zakázáno jakékoliv cvičné zamiřování či jiná 
manipulace se zbraní mimo vydaných povelů. 

 
 

3/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 
Hodnocení se provádí dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciálních technických 
pravidel a těchto propozic. Součet bodů ze všech tří disciplín určí pořadí závodníků. 
Maximální zisk je 450 bodů. 

 
 
D) ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ 
 

• Podmínky účasti  –  soutěže se mohou zúčastnit členové SVZ ČR 
• Startovné                     - 100,- Kč/ závodník, domácí závodníci startovné neplatí 
• Prezence  – u prezence předloží závodník průkaz KVZ, zbrojní 

průkaz, pokud jej vlastní a průkaz zbraně.  Závodníci bez 
zbrojního průkazu budou střílet s instruktorem střelby  

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

• Odměny – první tři jednotlivci získají diplomy, medaile a věcné ceny, 
vítěz pohár pro rok 2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E) ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
  730  –  800 – příjezd závodníků, prezentace, losování 
  8,o  –  815 – porada rozhodčích 
  815  –  820 – nástup závodníků, zahájení soutěže 
  820  – 1300 – plnění disciplin 
1300  – 1330 –  vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků, předání odměn a 

ukončení soutěže.                                                                                                                                                     
 
 
 
F) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
   Všichni závodníci a účastníci soutěže jsou povinni řídit se těmito propozicemi, pokyny 
rozhodčích a pořadatelů a provozním řádem střelnice. Na střelnici je nutno dodržovat 
zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi. Soutěže se mohou zúčastnit též 
pořadatelé a funkcionáři. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu těchto 
propozic, pokud si to vyžádají okolnosti. Všichni zaprezentovaní účastníci soutěže jsou 
pojištěni dle nové pojistné smlouvy č. 1310001770 pojišťovny VZP a. s. platné od 1. 1. 
2019. 
Propozice schválila Rada KVZ Napajedla dne 2. 7. 2021. 
 
Všichni účastníci budou dodržovat platná nařízení, která se vztahují na nemoc COVID 
19. Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či POC 
antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený 
certifikát o Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování.  
 
 
 
Libor Kubíček                                                                                     Jaromír Strmiska  
hlavní rozhodčí                                                                                     ředitel soutěže  
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