
A) základní ustanovení

Střelecká soutěž jednotlivců z velkorážové pistole a revolveru

P.č. 0815

B) všeobecná ustanovení

Pořadatel a organizátor soutěže:      KVZ Vltava Týn nad Vltavou

Termín soutěže: 31.07.2021

Místo konání: Střelnice Semenec Týn nad Vltavou
Organizační a soutěžní výbor: Ředitel soutěže: Kališ Petr

Hlavní rozhodčí: Kejř Karel

PHK: Florián Miroslav

Rozhodčí disciplín: Žemlička L., Kališ P., Kejř K., 

Pakosta K., Jungwirth J., Sedmík P.

Hodnotící komise: Žemličková M., Florián M.

Tajemník soutěže: Kejř Karel

Správce střelnice: Sedmík Petr

C) technická ustanovení
Disciplíny: 3-4  disciplíny - kombinace papírových a kovových terčů. Vzdálenost 8 - 25 metrů.

Počet nábojů  cca 100  

Povinnost minimálně 1x přebít v každé disciplíně.

Hodnocení:                      Body - čas

 Povolené zbraně a střelivo:

Pro sportovní střelbu SVZ ČR může být použito zbraní a střeliva, 

které odpovídá ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů. 

D) organizační ustanovení
a) podmínky účasti:                            Prezentace v den a místě závodu od 8:00 do 8:45 hod

b) protesty: Protest je možno podat písemně kdykoliv v průběhu soutěže 

hlavnímu rozhodčímu, nejpozději však 15 minut po zveřejnění 

celkových výsledků s vkladem 200Kč.

c) zdravotní zabezpečení: Pohotovostní vozidlo, RZP.

d) příležitostný příspěvek: 100 Kč.

e) pojištění: Závodníci se účastní soutěže na vlastní náklady a nebezpečí.

f) vybavení účastníků: Ochrana zraku a sluchu povinná

g) případné informace: Žemlička L. 606 254 294     po 14:00 hodině

Kališ Petr: 776 628 371

E) zvláštní ustanovení

Propozice schválila rada KVZ dne 3.7.2021

Předseda organizačního výboru: Hlavní rozhodčí:

Kališ Petr    2 - 235 Kejř Karel 2 - 357

Tradiční občerstvení zajištěno

Propozice závodu

SPECIÁL    "RANÁ PÉČE"  - IX.ročník

Závodníci svou účastí v soutěži souhlasí s uvedením svého jména na výsledkové listině 

a se zveřejněním fotografií a výsledkovky na web. stránkách
Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny podle aktuální potřeby.

Pro akční, kolektivní, soubojové a štafetové střelby na kovové terče jsou zakázány náboje s průbojnou střelou

a každé další náboje, které tyto terče zjevně poškozují.


