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PROPOZICE 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

NÁZEV SOUTĚŽE 
  Krušnohorské střelecké ligy KVZ 

Přebor okresu Rakovník ve střeleckém víceboji jednotlivců KVZ 
2. kolo Krušnohorské střelecké ligy KVZ – XXXVII. ročník 

Oblastní střelecká soutěž – číslo soutěže 411. 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
POŘADATEL A  ORGANIZÁTOR  SOUTĚŽE 

Klub vojáků v záloze Rakovník 

 
TERMÍN KONÁNÍ 

Sobota dne 14.března 2020 
 

MÍSTO KONÁNÍ 

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

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

Předseda: Zbyněk Novotný 
Tajemník: Robert Procházka 

Správce střelnice: Miloš Kysela 
Zdravotník soutěže: MUDr. Lenka Moutelíková 

Inspektor zbraní a zbrojíř: Michal Bódis 

 
SOUTĚŽNÍ VÝBOR 

Ředitel soutěže: Zbyněk Novotný 1-073 
Hlavní rozhodčí: Jan Prošek 1-043 

 Člen: Petr Kochleffl 2–241 

 
ŘÍDÍCÍ STŘELBY 

Michal Bódis 1–072 

 
ASISTENTI ŘÍDÍCIHO STŘELBY – TERČOVÝ ROZHODČÍ 

Martina Skoupá  1-074, Petr Kochleffl 2–241, Zbyněk Novotný 1-073, 
Michal Bódis 1–072, Otto Schlogel 1-077, Robert Procházka 1-076 

Pavel Már 1–075, Miloš Kysela 2-266, Miroslav Krýsa 2-265 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

VÝČET SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍM  A SPECIFIKACE JEJICH PLNĚNÍ: 
Sportovní víceboj jednotlivců. Hodnocení jednotlivce je dáno součtem 
výsledků ve všech disciplínách-nejvýše umístěný závodník z okresu 

Rakovník se stává přeborníkem okresu ve víceboji KVZ pro rok 2020. Do 
hodnocení 2. kola Krušnohorské střelecké KVZ se započítávají výsledky 

družstev ligy ve všech disciplínách podle pravidel ligy.  
 



 

Soutěžní disciplíny: 
 

1) Střelba z VPs nebo VRs na přesnost, (5+10) ran na terč 135-P, 25m,  
        čas 2+4 min      H=z 
      Limity výkonnostních tříd: 

      M. VT – 98 , I. VT – 94 , II. VT – 90 , III.VT - 84 
 
 

2)  Akční střelba z VPs nebo VRs ROJNICE 10 ks gong / počet nábojů 
     zvolený, vzdálenost 8-25m,  H=z-t  
     Provedení disciplíny start z volného postoje na přípravné čáře, zbraň na stolku 
      nenabitá.  
 
       
3)  Rychlopalba 3+3 rány bez přebití v čase 12 vteřin na dva terče 135/P ve  
       vzdálenosti 25 m, H = z 
       Provedení disciplíny start z volného postoje na přípravné čáře, zbraň na stolku 
       nenabitá.  
 
 

   Při shodě bodů rozhoduje první disciplína. 
 
Protesty: Je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300 Kč 

do 15 min. po zveřejnění konečných výsledků. 
 
Povolené zbraně a střelivo: Pro soutěž jsou povoleny velkorážné pistole, 

velkorážné revolvery a střelivo v rozsahu Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, 
odpor na spoušti zbraně bude měřen. 

 
Ústroj a vybavení: Účastníci soutěže jsou povinni používat chrániče sluchu 
a ochranné brýle. 
 

Bezpečnostní opatření: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: Podmínkou účasti v soutěži je platný zbrojní průkaz a 
průkaz zbraně , vedoucí dužstev při prezentaci nahlásí jména do ligy za 
okres, bez ohledu na členství v KVZ 

 



Přihlášení do soutěže: Na střelnici dne 14. 03. 2020 v době od 08:00 do 

09:00 hod. 
 

Podávání informací: informace Zbyněk Novotný 602844497                                          
e-mail. – zbynek.novotny@atlas.cz 
 

Zdravotnické zabezpečení: lékárnička první pomoci, RZS Rakovník 
 
Občerstvení: Zajištěno za úplatu na střelnici 

 
Ceny, tituly: Závodníci obdrží dle možností pořadatele věcné ceny. 

Přeborník okresu Rakovník získává putovní pohár. 
 
Příležitostní příspěvek: Všichni závodníci 100,- Kč 

 
Pojištění: Členové SVZ ČR jsou pojištěny. 
 

Časový plán soutěže 
 
Časový plán soutěže je sestaven pro cca 50 účastníků soutěže, může být 

upraven podle konečného počtu závodníků. 
 
 

Prezentace, přejímka zbraní: 08:00 – 09:00 hodin 
Rozprava, zahájení soutěže: 09:05 – 09:15 hodin 

Střelba na přesnost: 09:20 – 11:00 hodin 
Akční střelba: 11:10 – 13:30 hodin 
Zveřejnění výsledků: 13:45 hodin 

Ukončení soutěže, odjezd účastníků: 14:00 hodin 

 
SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ 

     Tyto propozice byly projednány a schváleny organizačním výborem 
KVZ Rakovník. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními 

těchto propozic. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů 

nepředvídatelných okolností. 
 

 
 
 

   Zbyněk Novotný       Robert Procházka 
Předseda KVZ Rakovník                         tajemník KVZ Rakovník 
 
 
 

 


