PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel:

KVZ Kroměříž

Termín konání:

15. března 2020

Místo:

Střelnice KVZ Kroměříž
Těšnovice 152
GPS: 49.2678375N, 17.4096986E

Organizační výbor:

Jiří Martinec
Martin Treml
Antonín Humplík

Popis disciplín:

o Střelba na blíže neurčený počet statických cílů ve vzdálenosti
50m.
o Počet ran mimo nástřelu je 80 – 100 nábojů (bude upřesněno
v rozpravě) + nástřel
o Závod lze střílet vleže, nebo vsedě za stolem.
o Počty a vzory sestav terčů budou zveřejněny těsně před
zahájením závodu v rozpravě.
o Na všechny úkoly – myšleno zásah stanovených cílů – bude mít
každý závodník souhrnný časový limit v délce 60 minut..
Pořadí terčů je libovolné.
o Ověření přesnosti (nástřel) lze provádět kdykoliv během plnění
úkolů v rámci stanoveného času, ale POUZE v nástřelném terči
a s použitím pozorovacího dalekohledu, přičemž počet ran není
nijak omezen.

Hodnocení:

Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem získaných bodů.
V případě rovnosti bodů se přihlíží k přesnosti a počtu chybných
zásahů.

Ceny:

Nejvyšší cenou je Putovní pohár portálu Střelecké závody.cz a sada
medailí pro první tři soutěžící.

Pokud soutěžící získá putovní pohár 3x za sebou, nebo po páté
v celkově, přechází trofej do jeho trvalého vlastnictví.
Protesty:

Písemné, po uhrazení kauce 500 Kč

Registrace:

Na webu http://kromerizska-behna.gamavideo.com/prihlasky/ , na
telefonu 602 522 155 (Jiří Martinec), nebo při prezentaci na místě.

Zdravotní
zabezpečení:

Zdravotník na místě, Záchranná služba Kroměříž

Pojištění:

Členové KVZ jsou kryti rámcovou pojistkou SVZ, ostatní individuální
pojištění

Příležitostný
příspěvek:

200 Kč

Strava, občerstvení:

bude zabezpečena v klubovním bufetu. Každý platící závodník, nebo
rozhodčí obdrží stravenku v hodnotě 50 Kč na občerstvení v bufetu
podle vlastního výběru.

Výbava střelců:

Každý účastník má vlastní vybavení.

Zbraně a povolené
doplňky:

Vlastní, jednoranné opakovací, nebo samonabíjecí pušky ráže 22LR bez
omezení příslušenství (mimo zákonem zakázaných doplňků). Povoleny
jsou jakékoliv úpravy s výjimkou takových zásahů do konstrukce
zbraně, majících vliv na její bezpečnost.
Důrazně doporučujeme pozorovací dalekohled
Povoleno je prakticky vše, co mívá odstřelovač běžně u sebe a není
zapovězeno těmito propozicemi. Povolen není třetí pevný bod. Zadní
bag nebo podobnou měkkou podpěru použít lze.
Střelec může absolvovat celý závod pouze jednou zbraní stejné
konfigurace, jako při přejímce zbraně. Zbraně nelze v průběhu závodu
měnit, či cokoliv přidávat, nebo odebírat.
Zbraň musí být vybavena fixním nebo variabilním puškohledem bez
omezení, ochrana sluchu je doporučena.

Prezentace a
přejímka zbraní:

08.00 – 08.45 hod. Při prezentaci předloží závodník průkaz SVZ ČR (je-li
jeho členem), zbrojní průkaz, průkaz zbraně a zbraň ke kontrole.

Soutěže se mohou zúčastnit i střelci bez ZP, bude-li jim určen
instruktor střelby.
Zahájení závodu:

08:45 hod – začátek rozpravy, poučení, seznámení s pravidly, terči a
úkoly, vydání pokynů.

Ukončení závodu:

Do 45 minut po ukončení střelby, vyhodnocení, ocenění vítězů.

Závěrečné
ustanovení:

•
•
•
•

Každý účastník soutěže se zavazuje řídit se při soutěži
propozicemi, pravidly a dodržovat bezpečnostní opatření při
střelbě a na střelnici.
Na palebné čáře se soutěžící striktně řídí pokyny řídícího
střelby, velitele střelnice, nebo jími určené osoby.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, na vlastní náklady a
zodpovídají za jimi způsobenou škodu.
Soutěže se mohou zúčastnit funkcionáři a rozhodčí, pokud
bude nepřetržitě zajištěno řízení, bezpečnost a regulérnost
závodu

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU, ČI ÚPRAVU TĚCHTO PROPOZIC,
NASTANOU-LI K TOMU ZÁVAŽNÉ DŮVODY.

Propozice schválil dne 29. února 2020, aktualizace 6.3.2020

Ing Antonín Dušek v.r.
Hlavní rozhodčí

Jiří Martinec v.r.
předseda OV

