
P R O P O Z I C E 
přeboru KVZ Nový Jičín 

ve  STŘELECKÉM  VÍCEBOJI  KVZ  2021  

A) Všeobecná ustanovení 

Název soutěže: Přebor KVZ Nový Jičín ve střeleckém víceboji  - soutěž jednotlivců. 
  Soutěž je zařazena v celostátním kalendáři sportovních akcí pro rok 2021 pod číslem 1201 

Pořadatel soutěže:     KVZ Nový Jičín, spis u MS v Praze: L39335, IČ -72543604 
Organizátor soutěže: KVZ Nový Jičín, spis u MS v Praze: L39335, IČ -72543604  
Termín a místo konání: čtvrtek 10. června 2021 na střelnici SSK v Sedlnici 
 
Organizační výbor 
 ředitel soutěže  Roman Janík           2-078 
 hlavní rozhodčí  Jan Schwarzer 1-023 
 tajemník   Dušan Svoboda 2-230 
 řídící střelby   Jaroslav Knápek 1-171 
 předseda hod. komise Martin Pavelka 2-208 
 

 Další funkcionáři soutěže 
Sbor rozhodčích soutěže bude delegován z řad rozhodčích KVZ Nový Jičín 
 
Soutěžní výbor 

předseda Roman Janík 2-078         člen Jaroslav Knápek  1-171 

místopředseda Jan Schwarzer 1-023    

 

B) Technická  ustanovení 
Soutěží se podle platných Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR . 
Disciplíny 

Č. Název Obsah Hodnocení 

1 
Mířená střelba na přesnost z 
velkorážové pistole nebo 
z revolveru (VPs,VRs 6) 

5 ran nástřelných/2 min, 15 ran soutěžních/6 
min, terč 77/P, vzdálenost 25 m 

H = z 

2 
Mířená střelba na rychlost z 
velkorážové pistole nebo z 
revolveru 

10 ran soutěžních, terč 145P, vzdálenost 
terče 25 m od palebné čáry 

H=z-t 

     

3 
Akční střelba z malorážové 
pušky 

Zvolený počet nábojů; biatlonový panel (5 
souboj. terčů) ve vzdálenosti 50m od palebné 
čáry, Povinnost sestřelit všechny terče. 
Náboje musí být před startem odloženy v 
přípravku nebo volně mimo zbraň. Čas měřen 
timerem. 

        H=100–t   
(100 bodů - čas) 
 

 
Celkové hodnocení:                  součet bodových zisků ve všech  disciplinách. 
 
Zbraně,střelivo.     

 Závodníci střílí vlastními velkorážovými pistolemi /revolvery a střelivem od ráže 7,62 mm 
a malorážkami. 

 Je zakázáno používat střelivo Magnum, střelivo průbojné a nelze používat střelivo 
s ocelovým jádrem. 

 Závodník smí soutěž absolvovat pouze jednou krátkou zbraní. V případě poruchy smí 
použít jinou do soutěže převzatou zbraň, tuto skutečnost musí oznámit HR. 

 
 



Bezpečnostní ustanovení 
  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, provozním řádem 
střelnice, pokyny rozhodčích a organizátorů soutěže a přísně dodržovat zásady bezpečnosti 
při manipulaci se zbraněmi a střelivem.  
      Během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů, případně jiných omamných 

látek. 

 Závodníci a rozhodčí na střelišti musí používat chrániče sluchu a ochranu očí. 

 Po celou dobu soutěže je závodník povinen nosit zbraň v pouzdře bez zásobníku, 
malorážky s otevřeným nebo vyjmutým závěrem. 

 Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto 
odstavce je důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže. 

C) Organizační ustanovení 

Podmínky účasti: 
Soutěže se zúčastní členové KVZ Nový Jičín a pozvaní hosté, při prezentaci se prokáží 

platným průkazem SVZ, zbrojním průkazem skupiny B a průkazy zbraní a splněním 
podmínek dle MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN. 

Přihlášení závodníci, rozhodčí, pořadatelé a organizátoři soutěže budou pojištěni pojistkou dle 
smlouvy SVZ ČR s Pojišťovnou VZP, a.s. č. 1310001770 

Soutěže se zúčastní závodníci na vlastní náklady, tři nejlepší budou odměněni medailemi. 
 Soutěže se smí účastnit pouze závodníci, kteří splňují podmínky mimořádného opatření  
Č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne  
28. května 2021 stanovené v bodu I/17 nebo v bodech 14.d.i.ii.iii.iv.  

D) Časový plán soutěže 

15:00 – 15:40 příjezd závodníků, prezentace, přejímka zbraní 
15:45              zahájení soutěže 
 
E) Schvalovací ustanovení 
Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody. 
Propozice soutěže schválila rada klubu. 
 
 
 

Jan Schwarzer 1-023                                                  Roman Janík 2-078 
        Hlavní rozhodčí                                 Ředitel soutěže 
 
 

 


