PROPOZICE
Otevřená soutěž jednotlivců v akční střelbě na kovové padací terče
B. Všeobecná ustanovení
Název:
Pořadatel:

Otevřená soutěž jednotlivců v akční střelbě velkorážovou pistolí - Vps, velkorážním
revolverem – VRs na kovové padací terče.
Soutěž je uvedena v celostátním kalendáři pod č.
Sportovní střelecký klub Lazce a KVZ Jaslo Olomouc, r. č. 13-65-01

Organizátor:

KVZ Jaslo Olomouc, r. č. 13-65-01

Den a místo
konání:

Sobota 8. prosince 2018, Lazecká střelnice Olomouc

Organizační
výbor:

Ředitel soutěže

Luděk Mather

hlavní rozhodčí

Josef Petrůj

tajemník

Pavel Urban

inspektor zbraní

Robert Šarman

Sbor rozhodčích

deleguje KVZ Jaslo Olomouc

C. Technická ustanovení
Závod je soutěží jednotlivců, členů KVZ a neregistrovaných závodníků s platným zbrojním průkazem ve
střelbě na padací terče. Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.
Provedení
discipliny:

Soutěž se stává ze tří střeleckých stanovišť, na každém z nich se nachází sestava
kovových padacích terčů (v kombinaci s neterči) rozmístěných ve vzdálenosti od 8
do 30 metrů od palebné čáry. Počet nábojů není omezen, minimum je 60ks. Výchozí
postavení – závodník stojí na určeném místě na palebné čáře, na povel rozhodčího
zasune zásobník do zbraně (naplní válec revolveru) a zbraň uloží do pouzdra; na
zvukový signál timeru tasí, natahuje zbraň a řeší jednotlivé kovové terče. Terč se
považuje za vyřešený /zasažený, pokud po zásahu spadl (sklopil se). Hodnotí se
dosažený čas za vyřešení terčové sestavy (sestřelení všech terčů) na stanovišti; pokud
závodník ukončil stanoviště bez toho, že by vyřešil všechny terče, k dosaženému času
střelby se mu přičítá 10 sec za každý nevyřešený terč. 10 sec se přičítá k dosaženému
času střelby rovněž za zásah neterče. Propočet výsledku - procentem, soutěžící s
nejkratším dosaženým časem stanoviště má 100%, od něho se odvíjí procento každého
dalšího závodníka. Vítězí závodník s nejvyšším součtem procent ze všech stanovišť.
Postup řešení sestavy – dle uvážení závodníka - kromě stanovišť typu „DOMINO“ a
„KUŽELKY“. Na stanovišti typu „DOMINO“ je nutno dodržet pořadí terčů postupně od
nejbližšího k nejvzdálenějšímu, vynechaný terč se hodnotí jako nesestřelený. Na
stanovišti typu „KUŽELKY“ je nutno nejprve sestřelit devět malých popperů (kuželky) a
poté velkého poppera (kapitána); je-li „kapitán“ sestřelen dříve než byly sestřeleny
všechny „kuželky“, hodnotí se zbylé terče („kuželky“) jako nesestřelené.
Případné změny budou stanoveny při rozpravě před zahájením střelby. Na každém
stanovišti je stanoveno pro soutěžící v divizi VPs, VRs jedno povinné přebití, po
kterém je nutno vypálit více než 1 výstřel na dosud nevyřešené terče. Při neprovedení
nebo chybném provedení této stanovené procedury se soutěžícímu přičítá 10 sec k
dosaženému času střelby na stanovišti.

Zbraně, střelivo:

Vlastní, pistole, revolver ráže 7,65-12 mm, v souladu s pravidly, které bezpečně splňují
minimální limit odporu spouště 1,36 kg; odpor spouště může být změřen kdykoli během
soutěže. Závodník je povinen absolvovat celou soutěž stejnou zbraní. Střelivo olověné
nebo plášťové bez ocelového jádra, je zakázáno střelivo svítící, průbojné, zápalné či
střelivo, které zjevně poškozuje terče.

Vybavení:

Nejméně dva zásobníky, případně pouzdra/držáky na zásobníky, opasek a pouzdro na
zbraň, které je umístěno na straně silné ruky; nepovolují se pouzdra vnitřní, zádová či
pro křížové nošení, pouzdro musí zakrývat lučík zbraně a zbraň v něm musí bezpečně
držet. Nepožaduje se skryté nošení zbraně.

Bezpečnostní
ustanovení:

Všichni účastníci jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle
pravidel a provozního řádu střelnice; používat ochranu zraku a sluchu. Závodníci v divizi
pistole, revolver (VPs, VRs) jsou povinni používat výstroj pro zbraň: opasek,
opaskové pouzdro pro zbraň, opasková pouzdra/držáky na zásobníky.

D. Organizační ustanovení
Účast:
Doklady:
Hospodářská
ustanovení:
Pojištění:
Zdravotní
zajištění:
Občerstvení:

Členové SVZ ČR a ostatní střelci s platným zbrojním průkazem.
Při prezentaci předloží závodník platný průkaz SVZ ČR, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
Registrační příspěvek se hradí při prezentaci, ve výši 150,-Kč - člen SVZ ČR,
300,-Kč – ostatní.
Soutěžící se zúčastní soutěže na svou odpovědnost a své riziko a odpovídají za
způsobené škody a újmy
Přivoláním ZZS Olomouckého kraje.
K zakoupení na střelnici.

E. Orientační časový plán soutěže
Prezentace a příp. přejímka zbraní od 08:10 do 09:00 hodin, rozprava 09:05 hod, zahájení střelby 09:15
hod, ukončení a vyhlášení výsledků do 45 minut po dostřílení.

F. Závěrečná ustanovení
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními propozic a přísně dodržovat bezpečnostní
opatření při střelbě a na střelnici. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic v případě
nepředvídatelných okolností.

G. Schvalovací ustanovení
Propozice schválila rada KVZ Jaslo Olomouc dne 11.11.2018.
Ing. Luděk Mather
ředitel soutěže

Josef Petrůj
hlavní rozhodčí

