
Základní ustanovení 
 

Název soutěže:   EPP soutěž KVZ Karlovy Vary 
 

Všeobecná ustanovení 
Pořadatel: KVZ Karlovy Vary 
 
Organizátor: KVZ Karlovy Vary (kontakt: bazoni@seznam.cz; 603 476 222) 
Číslo soutěže: 0316 
Přihlášky:  Zdeněk Bazoni; Nádražní 374, 356 01 Sokolov  
Termín:   26. března  (Ne.) 2023 od 10,00 hod. 
 
Místo konání:   Šindelová  
 
Organizační výbor: ředitel soutěže                    - Jiří MATOUŠEK 
                                                               
                               hlavní rozhodčí                  - Karel POLENA  
 
                               správce střelnice                - Zdeněk BAZONI 
                               inspektor zbraní                 - Jaroslav Kučera 
                               zpracování výsledků           - Karel Kučera 
                                                         
Soutěžní výbor:   předseda                        - Karel POLENA 
                           místopředseda               - Jiří MATOUŠEK 
                           člen                               - Zdeněk BAZONI                      
 

Technická ustanovení 
 

Rozhodování a hodnocení: V duchu pravidel SVZ ČR 
                 
 

EPP – pravidla přiložena 
 

 
Zbraně,  střelivo, vybavení a ústroj:  
1. Pistole nebo revolver ráže 7,62 mm – 11,43 mm (.32“-. 45“) / max. 12mm/ 
Délka hlavně  do 153 mm (6“); odpor spouště minimálně 1 kg,      
mechanická miřidla,vše dle platných pravidel SVZ ČR 
2.  ÚP dle pravidel (Open) 
3. Je zakázáno střelivo svítící, průbojné, zápalné, nebo s ocelovým jádrem a 
každé další střelivo, které zjevně poškozuje terče. 

4.  Zbraně v rozsahu a parametrech stanovených Všeobecnými pravidly 
sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.  
5. Ústroj dle pravidel. 
 
 

Organizační ustanovení 

 
Prezentace: od 9,00 do 9,45 hod. 
Příležitostný členský příspěvek: 150,- Kč 
Protesty:  s vkladem 1.000,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Při zamítavém rozhodnutí o 
protestu propadá vklad pořadateli.                  
 
Občerstvení při závodu: v omezeném množství a sortimentu na střelnici za úplatu 
 
Zdravotní zabezpečení: RZS NsP Karlovy Vary/ Sokolov, základní ošetření, zdravotník  +  
pohotovostní vozidlo    na  střelnici. 
 
 

 
 
Trasa 1: Karlovy Vary – Chodov – Vřesová - Mezihorská – Šindelová – Střelnice „Šindelka“ 
Trasa 2: Sokolov – Jindřichovice – Šindelová – Střelnice „Šindelka“ 
 
Před obcí Šindelová (autobusová zastávka) zahni do leva na lesní cestu (povolení na 
akci je). Pak mineš rybník (po pravé straně) a dojedeš do cíle.  
 
 



 
 
 
Časový plán soutěže 
 
                     9,00 -  9,45 hod. prezentace 
                    10,00 -  10,10 hod. rozprava 
                    10,15 – 14,30 hod. – soutěž 
                    14,45 hod. - vyvěšení předběžných výsledků  
                    15,30 hod. - vyhlášení výsledků, ukončení soutěže 
 
Závěrečná ustanovení 
 
 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit se ustanoveními těchto propozic! 
 
          Je povinná ochrana sluchu, povinná ochrana zraku (i u diváků!). Všichni účastníci 
soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici. 
Nedodržení zásad bezpečnosti nebo nesportovní chování bude potrestáno okamžitou 
diskvalifikací závodníka či účastníka-diváka soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo na 
úpravu propozic z důvodů nepředvídatelných okolností a je jediný, komu náleží jejich výklad. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu. 
Soutěžit mohou i rozhodčí a funkcionáři závodu, nenaruší-li to chod soutěže. 
 
 
 

Schvalovací část 
 
Propozice byly schváleny Radou KVZ Karlovy Vary dne 11. 03. 2022 
 
                                                                                        Zdeněk Bazoni, předseda KVZ                              
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EPP - KVZ KARLOVY VARY 
Evropský policejní parkur 
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26. března 2023 
 
 
 
 
 
 

ŠINDELOVÁ 
střelnice ŠINDELOVÁ (CZ) 

 


