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PROPOZICE 
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

NÁZEV   SOUTĚŽE 
  Vánoční kapr - střelba na přesnost z velkorážové pistole a revolveru  

Oblastní střelecká soutěž   
 
 

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
POŘADATEL A  ORGANIZÁTOR  SOUTĚŽE 

Sportovně střelecký klub vojáků v záloze z.s. Rakovník 
 

TERMÍN  KONÁNÍ 

Úterý dne 26. prosince 2017 
 

MÍSTO  KONÁNÍ 
Střelnice SSKVZ z.s. Rakovník „U Kamenné Panny“ 

 

ORGANIZAČNÍ  VÝBOR 
Předseda: Zbyněk Novotný 

Tajemník: Robert Procházka 

Správce střelnice: Schlogel Otta 
Zdravotník soutěže: MUDr. Lenka Moutelíková 

Inspektor zbraní a zbrojíř: Petr Kochleffl 
 

SOUTĚŽNÍ  VÝBOR 

Ředitel soutěže: Zbyněk Novotný 1-073 
Hlavní rozhodčí: Martina Skoupá 1-074 

Člen: Michal Bódis 1-072 

 
 

ŘÍDÍCÍ  STŘELBY 
Jan Prošek 1-043, Petr Kochleffl 2-241,  Zdeněk Šedivý 1-039 

 Zbyněk Novotný 1-073, Procházka Robert 1-076,Michal Bódis 1-072, 

Miloš Kysela 3-106, Miroslav Krýsa 3-108, Martina Skoupá 1-074 

 

TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 
Soutěží se podle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR 

 
DISCIPLÍNY 
1) Střelba na přesnost z VPi/VRe  1+20 ran v čase 2+8 minut,  

vzdálenost 25 m, terč 135 P. 
 
 

 
 



DOPLŇKOVÁ DISCIPLÍNA 

Každý závodník má právo na jeden výstřel na terč „Vánoční kapr“ 
ve vzdálenosti 25 m z dodané pistole. Pistoli dodá pořadatel a bude pro 

všechny závodníky stejná, střelivo bude zajištěno pořadatelem.  
HERNÍ  SYSTÉM  
Závod jednotlivců v mířené střelbě na přesnost.  

 
HODNOCENÍ  SOUTĚŽE 
Celkové hodnocení je dáno součtem dosažených bodů  

 
ZBRANÉ  A  STŘELIVO 

Pro soutěž jsou povoleny pouze velkorážné pistole nebo revolvery a střelivo 
v rozsahu Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, odpor na spoušti zbraně musí 
být větší než 1,36 Kg a bude náhodně vážen a to jak při prezentaci tak 

v průběhu závodu na vyzvání rozhodčího. 
 

DALŠÍ  TECHNICKÁ  A BEZPEČNOSTNÍ  USTANOVENÍ 
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní 
opatření při střelbě a pohybu na střelnici, startují na vlastní riziko a 

nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či za újmu na zdraví sobě 
a třetí osobě. Každý kdo je na soutěži účasten svým podpisem na presenci 
dává najevo že souhlasí se zněním tohoto odstavce propozic. Zbraň mimo 

střelecké stanoviště nebo stanovenou bezpečnou zónu smí být nošena pouze 
prázdná v pouzdře nebo transportním obalu se zásobníky a střelivem zvlášť. 

Rovněž je přísně zakázáno před a během soutěže požívání alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných, psychotropních a dopingových látek.  

 

ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ 
 

PODMÍNKY  ÚČASTI 
Soutěže se mohou zúčastnit všichni majitelé platných zbrojních průkazů. 

 
PODMÍNKY  PRESENTACE 
a) Presentace se koná přímo na střelnici v Rakovníku do 8.55 hodin v den 

konání soutěže. 
b)Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 
 

LOSOVÁNÍ 
Startuje se na jméno. 

 
PROTESTY 
Protesty se podávají s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. 

 
ZDRAVOTNICKÉ  ZABEZPEČENÍ 

Zajištěno péčí pořadatele soutěže zdravotníkem, lékárničkou 1.pomoci, 
pohotovostním vozidlem a MT pro přivolání RZP. 
 

 
 



HOSPODÁŘSKÁ  USTANOVENÍ 

a) Každý účastník soutěže se soutěže účastní na vlastní odpovědnost, na 
vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. 

b) Občerstvení „v podobě teplých a studených nápojů“ bude za úplatu 
zajištěno péčí pořadatele v místě konání soutěže.  
 

POJIŠTĚNÍ 
Podle pojistné smlouvy SVZ ČR a pojišťovny VZP ČR. Toto pojištění se 
vstahuje pouze na členy  s platným průkazem SVZ ČR.  

 
ÚSTROJ  A  VYBAVENÍ 

a) Ústroj závodníků je libovolná. 
b) Soutěžící povinně použijí ochranné brýle a sluchátka. 
 

CENY, TITULY 
Závodníci obdrží dle možností pořadatele věcné ceny. První z doplňkové 

disciplíny obdrží titul, který obdrží i další dva v pořadí. 
 
STARTOVNÉ 

100,- Kč  
 
INFORMACE 

Zbyněk Novotný tel. 602844497, e-mail. – zbynek.novotny@atlas.cz  
 

ČASOVÝ  PLÁN  SOUTĚŽE 
 
ORIENTAČNÍ  ČASOVÁ  OSNOVA  PRŮBĚHU  SOUTĚŽE 

  7.45 -   8.55     hodin      příjezd, presentace 
  9.00 -   9.10     hodin      zahájení, rozprava 

  9.15 - 11.30     hodin      mířená střelba na přesnost 
11.35 - 12.30     hodin      doplňková disciplína 
12.35 - 13.00     hodin      vyhlášení výsledků, ukončení 

 
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

a) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními těchto 
propozic. 

b) Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní 
opatření při střelbě a na střelnici, startují na vlastní riziko a nebezpečí a 
zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu. 

c) Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů 
nepředvídatelných okolností. 
d) Střelnice:  SSKVZ,z.s. Rakovník U Kamenné Panny. Střelnice se nachází 

asi 0,5 km od Rakovníka směrem na Louny. Případně navedení přes mobil  
Novotný - 602844497 

 
 
Zbyněk Novotný     Robert Procházka 
Předseda SSKVZ,z.s. Rakovník   tajemník SSKVZ,z.s. Rakovník 

mailto:zbynek.novotny@atlas.cz

