
 

 

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR  KVZ V SOUBOJI  DVOJIC z  MPu 

Memoriál ing. Miloslava RICHTERA                         

Kvalifikační přebor Sedlnice 16. září 2021    

A) Všeobecná ustanovení 

Název soutěže :     Kvalifikační přebor ČMP  ve  střeleckém souboji dvojic z MPu  

                                dvoučlenných družstev KVZ .       

  Soutěž je zařazena v kalendáři sportovních akcí SVZ ČR na rok 2021 pod č. 0026. 

Pořadatel soutěže:             ÚR SVZ ČR, IČ – 47610603       

Organizátor soutěže          KVZ Nový Jičín, IČ –  72 54 36 04 

Termín a místo konání     čtvrtek 16. září 2021, střelnice ČSS Sedlnice 

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

 Hlavní rozhodčí:   Jaroslav  K n á p e k                        1-171 

  Řídící střelby    Stanislav  R o s a   3-371 

Soutěžní výbor  
 Předseda soutěžního výboru  Martin  P a v e l k a                        2-208 

  Místopředseda soutěžního výboru Jaroslav  K n á p e k                        1-171  

Člen                       Stanislav  R o s a   3-371 
 

Sbor rozhodčích a členové hodnotící komise budou delegováni ze sboru rozhodčích KVZ Nový Jičín 

 

                          

B) Technická  ustanovení 
Kvalifikační přebor ČMP se koná podle  pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR 

platných od 1.1.2007 (TP č. 10) v aktuálním znění a Kalendáře střeleckých soutěží a akcí 

SVZ ČR – Mistrovské soutěže SVZ ČR pro rok 2021 - jako soutěž dvoučlenných družstev. 

Souboj na dva biatlonové panely, vzdálenost 50 m, výchozí pozice – zbraň ve střelecké 

pozici, druhá ruka volně na podložce mimo náboje 
Soutěže se mohou zúčastnit i funkcionáři závodu, pokud to neovlivní průběh závodu. 
 

Disciplína 

1. Střelecký souboj z malorážové pušky                 sMPu 

 

Herní systém, hodnocení soubojů: 
Herní systém každý s každým, střílí se dvakrát, každá dvojice 2 x 4 náboje na souboj, hodnocení gama 

 

 

 

 

 



Zbraně,střelivo. 

 Závodníci střílí vlastními malorážkami a střelivem. 

 Každá zbraň musí být ověřena inspektorem zbraní. Závodník smí soutěž absolvovat pouze 

s jednou 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 malorážky s otevřeným závěrem. 

 Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího nebo porušení ustanovení tohoto odstavce 

je důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže. 
 

C) Organizační ustanovení 
      Postupový klíč do finále dne 2. 10. 2021 v Lulči 

 První čtyři družstva z kvalifikačního přeboru  

 

     Přihlášky – povinně poslat písemně (klub, jméno soutěžícího, číslo průkazu SVZ) na adresu:  

Jan Schwarzer, Boženy Benešové 1610/11, 741 01 Nový Jičín 

nebo e-mail: hschwarzer@seznam.cz, do 14. září  2021 včetně  

Vzhledem k přípravě soutěže bezpodmínečně vyžadujeme přihlášku, aby bylo možno připravit rozpis. 

V přihlášce uveďte klub, jméno a příjmení soutěžícího a číslo průkazu SVZ. 

NEPŘIHLÁŠENÁ  DRUŽSTVA  NEBUDOU  ZAPREZENTOVÁNA! 
Informace: Jan Schwarzer  –  tel. 602 547 757   

Prezentace: bude provedena před zahájením soutěže (15,30 – 16,00 hodin), každý  

závodník předloží u prezentace průkaz KVZ, průkazy zbraně a zbrojní průkaz skupiny B. 

Různé: 
Občerstvení nebude poskytnuto  . 

Zdravotní zabezpečení po dobu soutěže telefonicky NsP Nový Jičín 

Soutěže se zúčastní závodníci na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících klubů. 

Přihlášení závodníci, rozhodčí, pořadatelé a organizátoři soutěže budou pojištěni pojistkou dle 

smlouvy SVZ ČR s Pojišťovnou VZP, a.s. č. 1310001770. 

Příjezd na střelnici: odbočka mezi Novým Jičínem a Příborem na Sedlnici, v Sedlnici odbočka vlevo 

na Bartošovice, po 300 m odbočka vpravo (směrovka) STŘELNICE. 

 

D) Časový plán soutěže 
15,30 – 16,00 příjezd závodníků, prezentace, přejímka zbraní 

16,00 – 16,05 porada rozhodčích  

16,10  nástup závodníků, zahájení soutěže, losování, poučení o bezpečnosti. 

16,15     zahájení střelby 

do 18,00 ukončení střelby, vyhlášení výsledků, ukončení soutěže. 

časový harmonogram může být změněn v závislosti na průběhu soutěže. 

 

E) Schvalovací ustanovení 
Změna propozic je plně v pravomoci organizátora soutěže, vyžádají-li si to závažné důvody. 

Propozice soutěže schválila Rada KVZ Nový Jičín dne 27. 8. 2021. 

 

 

  Jaroslav  K n á p e k  1-171     Martin  P a v e l k a  2-208  

   hlavní rozhodčí                                     ředitel soutěže 

 


