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Armáda České republiky – SSK Dukla Plzeň
a Klub vojáků v záloze Tachov
pořádá
18. ročník

O POHÁR ŘEDITELE
KVV PLZEŇ
ve velkorážné pistoli a pušce
s mezinárodní účastí

číslo soutěže podle „Kalendáře 2020“: 0365
(propozice soutěže)

A. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel soutěže:
Organizátor soutěže:
Technické zabezpečení:
Termín soutěže:
Místo konání soutěže:
GPS:

AČR – SSK Dukla Plzeň
KVZ – Tachov
KVZ – Tachov, Střelnice Lobzy
neděle 04. října 2020
Armádní střelecký stadion Dukla Plzeň
49.7367897N, 13.4183544E

Organizační výbor:
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Zdravotník soutěže
Správce střelnice

plk.Ing. Milan Sklenář ( pplk. Mgr. Pavel Bitner)
Delegovaní rozhodčí
Výjezdová služba ČČK, lékárničkou 1. pomoci, pohotovostním
vozidlem a MT pro přivolání RZP
Správce střelnice dle PŘASS

Soutěžní výbor:
Předseda
Členové

Jiří Matoušek (KVZ Karlovy Vary)
Miroslav Němeček (KVZ Tachov)
Čurka Ladislav (KVZ Tachov)
Rozhodčí a pomocní techničtí pracovníci
Členové KVZ Tachov
B. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
Soutěž je soutěží jednotlivců
soutěžní disciplína se soutěží dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR ve znění platné od 1. 1. 2018.
1. soutěžní disciplína
Velkorážná pistole-revolver ve stoje, omezení (do ráže .45″, otevřená mířidla, délka hlavě do 6″)
25m/ terč č. 135P
5+10 ran
v čase 2+4 minuty
25m/ terč č. 77P (50/20)
10 ran
v čase 4 minuty
2. soutěžní disciplína
Velkorážná pistole-revolver ve stoje, omezení (do ráže .45″, otevřená mířidla, délka hlavě do 6″)
25m/ terč č. SČS-D1
5+10 ran
v čase 2+ 4 minuty
25m/ terč č. SČS-D2
10 ran
v čase 4 minuty
4. soutěžní disciplína
Velkorážná pistole-revolver ve stoje, omezení (do ráže .45″, otevřená mířidla, délka hlavě do 6″)
25m/ terč č. 77P (50/20)
10 ran
v čase 2x7vteřin “timer“
3. soutěžní disciplína
Velkorážná puška v leže, omezení (ráže Armád NATO, otevřená mířidla standardně osazená výrobcem,)
100m/ terč č. 135P
5+10ran
v čase 2+4 minuty
100m/ terč č. 77P (50/20)
10ran
v čase 4 minuty
5. soutěžní disciplína
Velkorážná puška klek, omezení (ráže Armád NATO, otevřená mířidla standardně osazená výrobcem,)
50m/ terč č. SČS-D1z
5+10 ran
v čase 2+6 minuty
6. soutěžní disciplína
Velkorážná puška polohová, omezení (ráže Armád NATO, otevřená mířidla standardně osazená
výrobcem,)
35-50m/ terč č. 77P (50/20)
v leže
5+5ran
v čase 2+1 minuta
klek
5ran
v čase 1 minuta
stoj
5ran
v čase 1 minuta

Bezpečnostní opatření
- Konzumovat alkoholické nápoje, návykové a psychotropní látky se přísně zakazuje.
- Při volném nošení zbraně bude zbraň vždy vybitá, s volnou nábojovou šachtou a opatřena přepravní
vlaječkou. Všichni účastnicí soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle
pravidel. Manipulace se zbraní a nabíjení zbraně mimo palebnou čáru se přísně zakazuje. V případě
porušení těchto pravidel bude proviněný s okamžitou platností diskvalifikován.
- Zakazuje se porušovat stanovený provozní řád střelnice. Závodníci a rozhodčí jsou povinni použít
vlastí chrániče sluchu a ochranu očí a to při všech disciplínách.
- Před zahájením soutěže je soutěžící povinen se zúčastnit poučení o bezpečnostních opatřeních na
střelnici a stvrdit to svým podpisem na prezenční listině.
- zákaz střelby osobám nevlastnících zbrojní průkaz bez dozoru oprávněné osoby
- zákaz manipulace se zbraní v jiném než k tomu určeném prostoru
Další technická ustanovení
- V disciplinách jsou závodníci povinni používat výstroj pro zbraň: opasek, opaskové pouzdro na zbraň
a opaskové pouzdro na zásobník;
- Hodnotí se všechny disciplíny dohromady. V celkovém součtu se při rovnosti bodů rozhoduje o
pořadí 1. disciplína;
- Celkem je na soutěž potřeba pro 1. závodníka 60 nábojů do VPs a 60 nábojů do VPus
- Příjem protestů v průběhu soutěže, nejpozději však do 15 min po zveřejnění finálových výsledků.
- Cena za vznesení protestu se platí poplatek 1000,- Kč. Poplatek přijímá hlavní rozhodčí. Při zjištění
neoprávněnosti protestu tento poplatek propadá ve prospěch pořadatele.
- Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v propozicích do zahájení soutěže, z důvodu technických či
organizačních, nadále stanovuje kalibrační ráže pro uznání výkonnostních tříd a to: Pi 9mm a Úpu
7,62mm
C. ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
Účast na soutěži
Soutěž je přístupná všem členům AČR a Aktivním zálohám AČR, SVZ ČR, ČsLO, Asociace
Válečných Veteránů a příslušníci zahraničních armád NATO a pozvaní hosté pod podmínkou, že se podle
těchto propozic budou řídit a včas se přihlásí.
Přihlášky a informace o soutěži
Přihlášky se podávají elektronickou formou na adresu.
https://strelnicetachov.cz/registrace-pohar-reditele-kvv-plzen/
Pro platnou registraci je nutno zaplatit registrační příspěvek, ve prospěch :
účet č. 115-3903900257/0100 VS. 20201004
Komerční banka (Klub Vojáků v Záloze Tachov)
Startovné je 500,-Kč za závodníka, součástí startovného je poukázka na stravu. Ve zprávě pro
příjemce uveďte Jméno a Příjmení registrovaných osob/y. Tato částka je vrátná pouze při zrušení
soutěže organizátorem soutěže. Při nedodržení podmínek nebudete zaregistrováni.
V případě, že Vaše platba nebude do 5 pracovní dnů na stránkách KVZ Tachov připsána,
kontaktujte nás na strelnice@strelnicetachov.cz
Termín pro dodání přihlášek
Termín pro zaslání registračního poplatku

do 30. 09. 2020
do 30. 09. 2020

Účast je omezena kapacitou soutěže cca 80 účastníků.
Předpoklad pro registraci je: platný ZP a průkaz zbraně, AČR a hosté (OP).

Ochrana osobních údajů: Podle Zákona č. 101/2001 Sb. O ochraně osobních údajů.
Zdravotnické zabezpečení
Bude zajištěno, Výjezdová služba ČČK, lékárničkou 1. pomoci, pohotovostním vozidlem a
MT pro přivolání RZP.
Hospodářská ustanovení
- Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže na vlastní náklady a se svojí zbraní a náboji.
Pojištění
Podle pojistné smlouvy SVZ ČR u VZP a.s. číslo 1310000010.
Občerstvení
Bufet na střelnici
D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:
07:30 – 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

příjezd účastníků soutěže, kontrola prezentace, losování, přejímka zbraní
porada rozhodčích, rozprava
zahájení soutěže, poučení účastníků soutěže o bezpečnosti, uzavření střelnice
vlastní soutěž
dopočítání výsledků, zveřejnění listiny předběžných výsledků
vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků soutěže

E. ZÁVĚREČNÁ A SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ
1. Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovením těchto propozic
2. Propozice schválili z pověření rady KVZ Tachov, ředitel KVV Plzeň dne 1.břzna 2020 tímtéž
dnem se propozice vydávají v platnost.

Ředitel soutěže
plk.Ing. Milan Sklenář

Hlavní rozhodčí
Delegovaní rozhodčí

Armáda České republiky SSK Dukla Plzeň
a

SVZ - KVZ Tachov
pořádá
mezinárodní střelecké soutěže

INVITATION

Tento zvací dopis je oficiální pozvánka pro registrovaného sportovce.
Prosím, použijte tento zvací dopis, když překročíte hranice do České republiky.
This invitation letter is official match invitation for registered sportsman.
Please, use this invitation letter when you cross the border to the Czech Republic.
střelnice ASS Lobzy Plzeň, 04. října 2020
Czech Army compus Plzeň, 04. october 2020

Osobní Informace/Personal intormatin :
Jméno/Firstnama:

Příjmení/Sumame:

Bydliště/Address:
Region:

Datum narození/Date of birth:

Tel/Fax :
Email:

Pas/Passport number:

Informace o zbraní/Information about own gun:
Výrobce/Gun manufacturer:

Typ/Gun model:

Výrobní číslo/Seriál number:

Raže/Caliber:

Množství střeliva-munice/Quantity of amno:

Druh střeliva-munice/Type of ammunition:

Výrobce/Gun manufacturer:

Typ/Gun model:

Výrobní číslo/Seriál number:

Raže/Caliber:

Množství střeliva-munice/Quantity of amno:

Druh střeliva-munice/Type of ammunition:

v Tachově 01.10.2020

Předseda klubu

