
KVZ Kvasice 
Registrační číslo 12-60-04 

Oblast Valašskoslovácká 

Základní a všeobecná ustanovení: 

Název soutěže:   Memoriál J. Machaly - 1340 

Pořadatel a organizátor: KVZ Kvasice 

Termín:   20.8.2022 

Místo konání:   Kvasice - Skala 

 

Organizační výbor                     Soutěžní výbor      

Předseda OV:    Zapletal Z.      Předseda SV:            Zapletal Z.    

Zástupce předsedy OV:  Chytil J.  1-142                 Místopředseda SV:          Chytil J.  1-142  

Tajemník OV:   Domanský T.     3-579               Zástupce hl. rozhodčího:    Stratil A.  1-158   

Zdravotník:    Tihelková A.           

Správce střelnice:  Tihelka O. 

Inspektor zbraní:   Kristek P. 2-331 

 

Ředitel soutěže:  Zapletal Z.  

Hlavní rozhodčí:  Chytil J.  1-142 

Delegovaní rozhodčí:   Kristek P. 2-331, Stratil A. 1-158, Domanský T. 3-579, Hrbáček J. 1-123 

 

Technická ustanovení: 

Soutěž jednotlivců 

Soutěžní disciplíny: 

1) Rychlopalba Pi/Re - terč 77/P, 15 ran – bez nástřelu, vzdálenost 25 m, čas 120 s 

2) Rychlopalba Pi/Re - terč 135/P, počet 6 ran – povinné přebití, vzdálenost 25 m, čas 20 s. 

3) Volná úloha Pi/Re - terč SČS-D2 + 1 Popper, počet ran 11, vzdálenost 25m, H=z-t, 

4) Rychlopalba Pi/Re - terč Figura, počet ran 10 ran, vzdálenost 50 m, čas 60 s. 

 

Všechny disciplíny se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra. 

 

Závodníci budou střílet vlastními i klubovými zbraněmi a střelivem. Za velkorážnou pistoli/revolver se považuje každá 

pistole a revolver tovární výroby od ráže 7.62 mm. Závodník smí soutěž absolvovat s jednou krátkou zbraní. Laserový 

zaměřovač, dalekohledy ani korektory střelby nejsou povoleny. Opasková pouzdra na zbraň + zásobníky, chrániče 

sluchu, zraku jsou povinné. Závodníci za použité zbraně a náboje plně odpovídají. Zbraně musí odpovídat ustanovení 

zákona o střelných zbraních a střelivu v platném znění. Soutěž probíhá dle platných pravidel SVZ ČR. Celkové hodnocení 

je součet bodových zisků ve všech disciplínách. 

 



 

 

Organizační ustanovení: 

Podmínky účasti:   Členové SVZ ČR a pozvaní hosté. 

Přihlášky:  Prezentace proběhne před zahájením soutěže, při které je nutné předložit zbrojní 

průkaz, průkaz zbraně a členskou kartičku SVZ ČR. 

Protesty:  Lze podávat písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Při 

zamítavém rozhodnutí o protestu vklad propadá organizátorovi soutěže. 

Zdravotní zabezpečení:  Je jmenován zdravotník soutěže a přistaveno pohotovostní vozidlo. 

Pojištění:  Řádně registrovaní členové SVZ ČR, kteří se osobně za prezentují, jsou pojištění na 

základě pojistné smlouvy č. 1310000010 u VZP a.s. 

Hospodářské zabezpečení: Závodníci startují na vlastní náklady. 

Občerstvení:   Zajištěno proti úhradě v areálu střelnice. 

Vybavení:  Opaskové pouzdro zbraně a zásobníků, ochrana zraku a sluchu, sportovní oblečení. 

Výsledky:  Zveřejnění do 15 min. po dostřílení poslední disciplíny. 

Ceny:  Pro nejlepší závodníky ceny a diplomy. 

Startovné:  150 Kč 

 

Časový plán soutěže: 

 8:00 h – 8:30 h   Prezentace 

                9:00 h    Zahájení soutěže 

       9:05 h – 12:00 h   Plnění jednotlivých disciplín 

 12:30 h – 13:00 h   Vyhlášení výsledků, vyhodnocení soutěže 

 

Závěrečná ustanovení: 

Každý účastník soutěže je povinen řídit se těmito propozicemi, pokyny pořadatelů, rozhodčích a provozním řádem. 

  Organizátor soutěže má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností nebo závažných důvodů. 

Soutěže se mohou zúčastnit i rozhodčí, pořadatelé a ostatní funkcionáři, pokud bude zajištěn zdárný průběh soutěže. 

Nedodržení zásad bezpečnosti nebo nesportovní chování bude potrestáno okamžitou diskvalifikací závodníka či 
účastníka soutěže. Před a během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných omamných 
látek. Závodníci a rozhodčí na střelišti jsou povinni používat chrániče sluchu a ochranu očí. Po celou dobu soutěže je 
závodník povinen nosit zbraň v pouzdře, bez zásobníku (revolvery bez nábojů). Jakákoliv manipulace se zbraní bez 
povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce je důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže  
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a náklady. 

 

Schvalovací část: 

Propozice byly schváleny pořadatelem KVZ Kvasice dne 3.8.2022 

 

 

  

 

      Jaromír Chytil              Zdeněk Zapletal 

     Hlavní rozhodčí               Ředitel soutěže 

                                                                                                                                 


