
 

 Velikonoční cena  KVZ  TRUTNOV 2  
                                                 XX.  ročník 
 
 
A,B  - Základní a všeobecné ustanovení 
 
Vybraná otevřená soutěž, bez rozlišení věkové kategorie.  
Číslo soutěže (podle „Kalendáře 2011“):  0606 
 
Pořadatel a organizátor soutěže :            KVZ TRUTNOV 2 ( reg. č.  08 - 47 - 04 ) 
 
Termín a místo soutěže :                           sobota  16. dubna 2011 -  střelnice SBTS  HOSTINNÉ 
   
Organizační a soutěžní výbor:  
Ředitel soutěže: Josef  Fišer            (2 – 182)     
Hlavní rozhodčí: Václav Hurdálek   (2 - 181)                                                
Zdravotník soutěže: Milan Hubáček                                                 
Velitel střelnice: bude stanoven provozovatelem střelnice 
Inspektor zbraní: Milan Fiala             (3 - 229)  
Rozhodčí:  K. Mikyska, L. Fišer,  J. Kuna, P.Štěpán - výměna a lepení terčů.   
Funkcionáři soutěže a delegovaní rozhodčí se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci - (viz. Všeobecná pravidla 
sportovní činnosti SVZ ČR, článek 4, odstavec 4.4.7). 
 
C. Technická  ustanovení  
Soutěží se podle platných  „Pravidel  sportovní střelecké činnosti  SVZ ČR“ 
Soutěžní  discipliny :     
1) VPs, VRs 1 – mířená střelba na přesnost, 5+10 ran na terč 135 P na vzdálenost 25 m, v čase 2 + 4 min. 
2) VPs, VRs    - mířená střelba na přesnost, 10 ran na terč  SČS-D1 na vzdálenost 25 m, v čase  4 min. 
3) Velikonoční speciál – malorážná puška, 10 ran do specielního „velikonočního terče“. Při rozpravě bude 

specifikováno bodové ohodnocení zón. H = z – t. 
Poloha při střelbě „vstoje “  - bez  opory – střelba jednou nebo oběma rukama  ( závodník nesmí v průběhu disciplíny 
uchopení zbraně měnit).  
Start discipliny z  „ přípravné čáry “ - zbraně na stolku, zásobníky (náboje) vedle. Náboj spadlý při plnění discipliny 
na zem se počítá jako vystřelený , závodník jej smí zvednout až po kontrole zbraní na konci střelecké discipliny. 
 
Zbraně a střelivo vlastní a splňující níže uvedená kritéria.     
Velkorážové pistole a revolvery:  v ráži 7,62 až 12 mm , bez  optických a jiných zaměřovačů.  
Malorážná puška:  opakovačka zásobník 10 ran, nebo 2 x 5 ran, nebo jednotlivě, střelivo 22 LR, SHORT. Povinná 
otevřená mířidla. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, dioptr, kolimátoru a zakázaných doplňků zbraně dle 
zákona. 
Střelivo vlastní,  zakázáno je použít do soutěže střelivo s ocelovým jádrem a střelivo magnum.  Při nástřelu ani při 
střelbě do položky nesmí mít závodník pomocníka (korektora), dalekohled ani jiných střeleckých pomůcek (řemeny, 
spec.  střelecké vesty spevňující jakkoli střelce, zastínění oka a další).   
Soutěžící smí použít jednostejnou (jednu) krátkou zbraň pro disciplíny 1 a 2. Závady se neuznávají. 
Výsledný počet bodů = součet bodů ze všech tří disciplín. 
Výkonnostní třídy se uznávají u disciplin č.1. Potvrzení výkonnostních  tříd až po vyhlášení výsledků. Hodnocení 
podle  „Technických pravidel SVZ číslo 1 „  
 
Bezpečnostní  opatření : 
Manipulace se zbraněmi jen na palebné čáře na povel rozhodčího nebo ve vymezeném prostoru střelnice v 
bezpečnostní zóně - určené provozovatelem střelnice. Pohyb účastníků soutěže po střelnici jen s vybitými zbraněmi v 
bezpečném stavu   tj. „bez zasunutých zásobníků“ (i prázdných).  Opasková pouzdra dle  pravidel SVZ ČR.  
Každé porušení  bezpečnosti  se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka a vykázáním  z prostoru střelnice 
bez náhrady  (tj. příspěvku na organizaci soutěže). 
Všichni účastníci závodu (závodníci a rozhodčí) jsou povinni při střelbě použít  vlastní chrániče sluchu a ochranu 
očí (z netříštivého skla nebo obdobného materiálu).  

Po dobu závodu je přísný zákaz konzumace alkoholu soutěžícími.  
Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit propozicemi, provozním řádem střelnice a platnými zákony. 
 
 
 
D. Organizační ustanovení   
 
Účast na soutěži  
Soutěže se mohou zúčastnit členové střeleckých organizací: SVZ, SBTS, AVZO, SSK, SKP . 
Podmínka účasti na soutěži je „PLATNÝ ZBROJNÍ PRŮKAZ  +  PRŮKAZ ZBRANĚ  +  OP ". 
Všichni účastníci soutěže se účastní této soutěže: 
a/ na vlastní náklady (nebo na náklady vysílající složky)   
b/ na vlastní nebezpečí (což stvrzují svým podpisem na prezentační listině). 
 
Hodnocení  
První tři místa obdrží diplomy a věcné ceny, také bude udělena cena útěchy. Hodnocení proběhne bez rozlišení 
věkových či jiných kategorií. 
 
Protesty 
Jen písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč do 15 minut po zveřejnění výsledků . 
 
Přihlášky  
Nejsou nutné. Bližší informace podá hlavní rozhodčí nebo ředitel soutěže. 
 
Příspěvek  na organizaci soutěže  
Všichni střelci - účastníci soutěže 100 Kč. Členové KVZ Trutnov 2 pak 50 Kč. 
 
Zdravotní zabezpečení 
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem, popřípadě 
přivoláním rychlé záchranné služby mobilním telefonem. 
 
Hospodářské ustanovení    
Každý závodník startuje na soutěži na své náklady nebo na náklady vysílající organizace. 
V průběhu soutěže občerstvení v omezené míře za úplatu zajištěno na střelnici. 
 
Pojištění      
Pojištěni jsou jen členové SVZ ČR  hromadnou pojistkou SVZ č. 080000690 Allianz. Členové jiných střeleckých 
organizací startují  „na vlastní nebezpečí“.  Doporučuje se, sjednat si vlastní krátkodobé pojištění. 
 
D. Časový plán      
8.00 - 8.45 příjezd účastníků  na střelnici, prezentace, přejímka zbraní 
8.45 - 9.00 seznámení účastníků závodu se střeleckou disciplínou, poučení o BEZPEČNOSTI 
9.00 -  cca 12.30 vlastní soutěž  
12.30 – 13.00 vyhodnocení a vyhlášení výsledků 
 
E. Závěrečná a schvalovací ustanovení                   
1. Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovení těchto propozic. 
2. Propozice v tomto znění schválila rada KVZ TRUTNOV 2 na schůzi 23.3.2011.     
 
  
                Josef  Fišer                                  Václav Hurdálek         
   Ředitel soutěže                                Hlavní rozhodčí   
       
 

 


