
Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s. 

Klub vojáků v záloze Nový Jičín 

P R O P O Z I C E  střelecké soutěže jednotlivců KVZ 2021     

A.- základní ustanovení. 
Název soutěže:                            Střelecká soutěž jednotlivců ve střelbě z pistole pro rok 2021, č. kal. 1205      

           XVII. ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Sedlnice“  
Vítězové předchozích ročníků:   2005 – František Jakeš, Olomouc           2013 – Karel Kubík, Ostrava 

                                                    2006 – Petr Adámek, Valašské Meziříčí       2014 – Karel Kubík, Ostrava 

            2007 – Roman Janík, Nový Jičín             2015 – František Jakeš, Olomouc 

            2008 – Roman Janík, Nový Jičín           2016 – František Jakeš, Olomouc 

2009 – Roman Piško, Vsetín            2017 – František Šťastný, Nový Jičín                                

2010 – Roman Piško, Vsetín            2018 – Roman Janík, Nový Jičín 

                                                    2011 – Libor Dubčák, Vsetín            2019 – Antonín Kopečný, Nový Jičín  

                                                    2012 – Karel Kubík, Ostrava                         2020 – Antonín Kopečný, Nový Jičín  

B.- všeobecná ustanovení 
Pořadatel:                                    KVZ   Nový Jičín     

Organizátor soutěže:                   KVZ   Nový Jičín     

Termín a místo konání:               sobota 19.  června  2021  střelnice  ČSS  Sedlnice                                  

Organizační  výbor:                     ředitel soutěže           Martin  P a v e l k a  2-208 

             tajemník    Ing. Dušan  S v o b o d a     2-230 

          hlavní rozhodčí         Ing. Jan  S c h w a r z e r  1-023 

            velitel střelnice, správce    Jaroslav  K n á p e k       1-171 

Rozhodčí:                                    předseda hodnotící komise  Břetislav  H a v e l  3-373 

                       sbor rozhodčích deleguje  KVZ  Nový Jičín. 

Soutěžní  výbor: předseda Martin Pavelka (ŘS), členové Jan Schwarzer(HR), Jaroslav Knápek(VS)            

C.- technická ustanovení.     Závod  je soutěží jednotlivců, členů SVZ ČR - držitelů ZP sk. „B“          

Soutěží se podle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR vydaných 1.1.2007 

v platném znění 

Discipliny:                                  Mířená střelba na přesnost VPs 6     5+15  ran, terč 135P, 2 minuty nástřel,  

6 minut soutěž, H=z  

         Mířená střelba na rychlost   10 ran s přebitím, terč SČS-D2, H=z-t                                                                                                                                   
Akční střelba  „Volná úloha“ 10 ran bez přebití, pachatel s rukojmím, 

počítají se +/-  zásahy v terči, čas 1 min., 

H= z (H je větší nebo rovno 0)              
Zbraně,střelivo:                          Závodník se může zúčastnit soutěže pouze s do soutěže převzatou zbraní, zbraně 

               a střelivo v rozsahu podle Pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR vydaných 

            1.1.2007 v platném znění 

Bezpečnostní ustanovení:          Všichni účastníci jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle             

                                                   pravidel  a provozního řádu střelnice. Závodníci a rozhodčí na střelištích musí 

                                                   používat ochranu zraku a sluchu. Závodníci jsou povinni používat výstroj pro  

            zbraň: opasek, opaskové pouzdro pro zbraň, opasková pouzdra na zásobníky. 

Před soutěží a po dobu soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů a 

omamných látek. Při prezentaci a nástupu použijí závodníci a rozhodčí ochr. 

roušky, další použití bude dohodnuto při rozpravě na nástupu. 

D.- organizační ustanovení. 
Účast:                                         Z časových a bezpečnostních důvodů je omezena na max. 24 střelců, čl. SVZ ČR           

                                                   přihlášky na email hschwarzer@seznam.cz do 17.6.2021 včetně!! 
                                                   Účast bude elektronicky potvrzena na email odesílatele podle došlých přihlášek 

Doklady:                                     při prezentaci předloží členové SVZ platný průkaz SVZ ČR, ZP skupiny B a PZ                                                    

Hospodářská ustanovení:           dobrovolný příležitostný čl. příspěvek 100 Kč člen SVZ. 

Vítěz obdrží putovní pohár, nejlepších 5 závodníků poháry,                    

soutěže se zúčastní závodníci na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. 

Občerstvení  na střelnici pořadatel nezajišťuje a nebude podáváno. 

Pojištění:                                     Účastníci soutěže - jsou pojištěni pojistnou smlouvou mezi SVZ ČR a                               

          Pojišťovnou VZP, a.s. č. 1310001770. 

E.- časový plán soutěže.        Prezentace                   7,45  -  8,15  na střelnici 

                                                    Porada rozhodčích       8,15  -  8,25  

            Zahájení soutěže, poučení závodníků  8,30  -  8,40  

            Vlastní soutěž   8,45  - 13,30  

                                                    Ukončení                     do  30 min. po dostřílení 

F.- schvalovací ustanovení. Soutěž je uvedena v kalendáři sport.akcí SVZ ČR pro rok 2021  pod číslem 1205 

                                                    Propozice schválila Rada klubu dne 8.6.2021, pořadatel si vyhrazuje právo 

                        změny těchto propozic, vynutí-li si to závažné okolnosti.                                  

Martin Pavelka       Ing. Jan Schwarzer                                                                                

ředitel soutěže                                                                          hlavní rozhodčí 

mailto:hschwarzer@seznam.cz

