
A) základní ustanovení

TŘI MÁJOVÉ KAPKY - XXII. ročník
  

Střelecká soutěž jednotlivců z velkorážové pistole a revolveru 

B) všeobecná ustanovení
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Vltava Týn nad Vltavou

Termín soutěže: 08.05.2022 neděle
Místo konání: Střelnice Semenec Týn nad Vltavou

Organizační a soutěžní výbor:

Ředitel soutěže: Kališ Petr

Hlavní rozhodčí: Kejř Karel

Rozhodčí disciplín: Žemlička L.,Rendl J.,Jungwirth J.,

Vítovec M., Sedmík P.

Hodnotící komise: Florián M., Žemličková M.

Tajemník soutěže: Žemličková Marie

Správce střelnice: Žemlička Ladislav

C) technická ustanovení
Soutěží se podle pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platných od 1.1.2006 

Pozorovací dalekohledy nejsou povoleny.

Disciplíny a) Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo revolveru       (VPs,VRs)

Počet nábojů: 5 ran nástřelných , 15 ran soutěžních

Terče a vzdálenost: Terč 135P, vzdálenost 25m

Čas: 2 minuty nástřel, 6 minut na soutěžní střelbu

Hodnocení: H = z  ( součet zásahů v terči )

b) Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole, nebo revolveru

Počet nábojů: 15 ran soutěžních

Terče a vzdálenost: Terč 77/P (50/20), vzdálenost 25m

Čas: 6 minut na soutěžní střelbu

Hodnocení: H = z  ( součet zásahů v terči )

c) Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo revolveru     

Počet nábojů: 10 ran soutěžních

Terče a vzdálenost: Terč: SČS-D1 , vzdálenost 25m

Čas: 4 minuty na soutěžní střelbu

Hodnocení: H = z  ( součet zásahů v terči )

 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 500Kč.

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

23.04.2022

Předseda organizačního výboru: Hlavní rozhodčí

Kališ Petr 2 - 235 Kejř Karel  2 - 357

Propozice schválila rada KVZ dne :

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

a se zveřejněním fotografií.

Tradiční občerstvení zajištěno

Propozice střelecké soutěže -  P.č.0809


