Klub vojáků v záloze Kroměříž - reg.č. 12-60-01
Těšnovice 152, 767 01 Kroměříž

PROPOZICE

Kroměřížská běhna 2020
MEMORIÁL OLDŘICHA CINKLA

ČTYŘKOLOVÁ SOUTĚŽ VE STŘELBĚ NA STRANOU BĚŽÍCÍ CÍL
Závod ve střelbě z malorážní pušky s puškohledem

Z důvodu omezené kapacity je nutné účast předem dojednat s organizačním výborem.

A/ Všeobecná ustanovení

Závod na 4 kola ve střelbě z malé odstřelovačky je soutěž členů SVZ ČR a pozvaných hostů.

Pořadatel a organizátor:
Termíny závodů:

KVZ Kroměříž, reg.č. 12-60-01
1. kolo
2 .kolo
3. kolo
FINALE

23. 02. 2020 Reg.č.1304
30. 08. 2020
14. 11. 2020 Reg.č.1367
29. 12. 2020 Reg.č.1373

Místo konání:

Střelnice KVZ Kroměříž, Těšnovice

Organizační výbor:
• Ředitel závodu:
• Hlavní rozhodčí:
• Velitel střelnice:
• Inspektor zbraní:
• Zdravotník soutěže
• Předseda klubu

Jiří Martinec
Jiří Žák, Ing. Antonín Dušek
Ing. Antonín Dušek
Jiří Martinec, Luboš Pomališ
Lékařská služba 1. pomoci Kroměříž
Ing. Antonín Dušek

Hodnotící komise:
• Hlavní rozhodčí
• Členové komise

Jiří Žák
Jiří Martinec, Luboš Pomališ, Ing. Antonín Dušek

B/ Technické a bezpečnostní ustanovení

1. SOUTĚŽNÍ DISCIPÍNA
o Střílíme na stranou běžící terč o rozměru 53x208 mm (obdélník zónovaný) ve vzdálenosti
50m. Terč se pohybuje zleva do prava a zpět v průseku o délce 2,20m, v čase asi 4-5 sekund.
o Celkový počet nábojů je 60 ks, počet současně střílejících závodníků ve směně je 6
o Na jedno zalehnutí pálíme 3x5 ran (první jízda je ukázka, dalších pět pak po jedné ráně v
každém směru jízdy terče). Vždy po pěti ranách následuje pauza 30 sekund na přebití
zásobníků. Následuje znovu ukázka a dál střelba na cíle jako v předchozím případě…
o Počítá se pouze zásah do terče bez ohledu na zónu dopadu střely. Každý zásah do černého
obdélníku má hodnotu 10 bodů. V případě rovnosti bodů v konečném hodnocení každého
kola o pořadí rozhoduje počet desítkových zásahů
.

2. ZBRANĚ A STŘELIVO
o malorážní puška s optickým zaměřovačem s libovolným zvětšením. Střelivo vlastní. Na
střelnici platí přísný zákaz používat průbojné a magnum střelivo
o Bipod typu Harris nebo jiná pevná podpěra je povolen. Fixace pažby nebo třetí pevný bod
povolen není.
o Nepevnou oporu může své zbrani střelec vytvořit pouze částí svého těla, přičemž tuto část
může improvizovaně podložit za pomoci vlastního oblečení a standardního vybavení
odstřelovače, např. složená celta, bunda apod. (příklad: použití zadního bagu je povoleno
pouze tehdy, když na bagu leží střelcova ruka a zbraň se opírá pouze o tuto ruku – tato není
považována za pevnou oporu) Střelcova poloha musí být natolik čitelná, aby mohl rozhodčí
kdykoli v průběhu střelby jednoduše zkontrolovat dodržování pravidel. Dotek pažby a pevné
opory (vyjma dvojnožky viz bod 5.) bude posuzován jako porušení pravidel. Zadní bag ani
žádná jiná podložka či opora, která není součástí zbraně, nesmí být výškově stavitelná.
o Chrániče sluchu a zraku jsou doporučeny, stejně jako sportovní oděv a obuv

3. PŘIHLÁŠKY
Z důvodu omezené kapacity střelnice je maximální počet účastníků v jednom kole omezen limitem
30 střelců. Doporučujeme proto včasnou předchozí registraci mailem na adrese
jiri.martinec@gamavideo.com nebo na telefonu +420 602 522 155
4. HODNOCENÍ
o Vyhodnocujeme samostatně pět nejlepších střelců v každém dílčím kole.
o Do celkového závodu se budou každému závodníkovi započítávat tři nejlepší dosažené
výsledky z dílčích kol
o Závěrečné vyhodnocení čtyřkolové soutěže proběhne v rámci finale 29. prosince 2020

5. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
o Závodníci startují na vlastní riziko, nebezpečí, náklady a zodpovědnost.
o Na střelnici je zřízena zóna pro cvičení se zbraní “na sucho”, opravy a jinou manipulaci.
Manipulace se střelivem je zde zakázána.
o Palebný sektor na obou střelnicích je vymezen betonovou ohradou po obou stranách
střelnic.
o Požívání alkoholických nápojů a omamných látek před a v průběhu závodu je přísně
zakázáno!
o Zdravotní zabezpečení – bude jmenován zdravotník a přistaveno pohotovostní vozidlo pro
přepravu postiženého do zdravotnického zařízení v Kroměříži.

C/ Organizační ustanovení
•
•
•

Podmínky účasti – platný zbrojní průkaz (nebo zodpovídající osoba), vlastní zbraň a střelivo,
průkaz zbraně, pozvánka.
Prezentace a startovné – příspěvek na organizaci soutěže ve výši 150 Kč se vybírá na místě
Hospodářské ustanovení – aby bylo dosaženo maximální plynulosti průběhu závodu, střílí
závodník každou položku do čistého terče. Terče následně vyhodnocujeme v zázemí
střelnice za účasti závodníka.

•

Protesty – se neuznávají, ale řeší. Pokud by ale přece jen došlo na průběžně neřešitelný
spor, potom jen do 15 minut po zveřejnění výsledkové listiny a to písemně, s vkladem 300
Kč u hlavního rozhodčího.

D/ Časový harmonogram

08:00 – 08:20
08:20 – 08:30
08:30 - 12:30
12:45 – 13:00

Prezentace, přejímka zbraní
Zahájení soutěže, poučení o bezpečnosti
Plnění disciplin
Vyhlášení výsledků, vyhodnocení soutěže

E/ Schvalovací ustanovení

Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit se těmito propozicemi, pokyny pořadatele a rozhodčích, jako
dodržovat všechny zásady bezpečnosti obsažené v provozním řádu střelnice KVZ Těšnovice.
Soutěže se mohou zúčastnit i rozhodčí, pořadatelé a ostatní funkcionáři, pakli že bude zajištěn zdárný
průběh závodu.
Pořadatel si vyhrazuje nárok na změnu, či úpravu propozic, vyžádají-li si to závažné okolnosti. Změny budou
vyhlášeny na poučení před zahájením soutěže.

Jiří Martinec
Ředitel soutěže

Jiří Žák
Hlavní rozhodčí

Příloha č.1 – Terč Kroměřížská běhna

