
Všeobecná ustanovení  

 

 

Název soutěže:  Přebor KVZ Most, s. SVZ č. 0420 

 

Pořadatel a organizátor: KVZ Most – registrační číslo 04 - 047 

 

Termín:   sobota 8. dubna 2023 od 9,00 hod. 

 

Místo konání:   střelnice Čepirohy u Mostu ( Čepirohy leží asi 1km                         

                         od Mostu ve směru na Žatec, na silnici I. třídy č. 27);                     

                         GPS   -  Loc: 50°28'49.596"N, 13°36'46.004"E 

 

Organizační výbor:      ředitel soutěže        - Jindřich Hrneček 1-006 

                                   tajemník                - Ladislav Hodinka 3-185 

                                   hlavní rozhodčí    - Petr Sýkora  2-050 

                                   inspektor zbraní    - Ing. Vít Pech 1-081 

                                   správce střelnice   - Josef Kašpar 

 

 

Soutěžní výbor:        předseda        - Jindřich Hrneček  1-006 

                               místopředseda     - Petr Sýkora  2-050 

                               člen                     - Ladislav Hodinka 3-185  

Sbor rozhodčích: z KVZ Most 

 

Technická  a bezpečnostní ustanovení 

 

Rozhodování a hodnocení:  Technická pravidla SVZ ČR 

                 

Discipliny:  č.1. Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo revolveru. 

         Počet nábojů – max. 5 ran nástřelných a 15 ran soutěžních. 

         terč a vzdálenost – 135 P, 25 m,                                

         čas – 2 minuty na nástřel, 6 minut na soutěžní střelbu. 

         hodnocení – H = z (součet zásahů v terči) 

 

  č.2. Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole nebo revolveru. 

         Počet nábojů – 10 ran soutěžních, 

         terč – SČS D2, vzdálenost 25 m                                

         hodnocení – H = z – t (součet zásahů minus čas) 

 

  č.3. Střelba „3+3 za 10 sec.“ z velkorážové pistole nebo revolveru. 

         terče 135 P, 25 m 

                   hodnocení – H = z       

 

 

                 č.4. Akční střelba z malorážové pušky 

         Počet nábojů – zvolený počet, nabíjení po jednom 

         terč – biatlonový panel (průměr terčů 115 mm) ve vzdálenosti 50 m 

         čas –měří pořadatel timerem 

         hodnocení – H = 100 – t                                                

         Povinnost sestřelit všechny terče 

                     

Členům SVZ ČR budou uznávány všechny dosažené výkonnostní třídy při střelbě z pistole 

nebo revolveru na přesnost. 

                         

Zbraně a střelivo:   VPs, VRs, MPu  dle Pravidel SVZ ČR, vlastní zbraně. 

 

Je doporučená ochrana sluchu, na střelišti povinná ochrana zraku. Všichni účastníci 

soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici. 

 

 

Organizační ustanovení 

 
 

Podmínky účasti:    platný průkaz SVZ  ČR, popř. jiné střelecké organizace (nebo pozvání)  

                                zbrojní průkaz 

                                průkaz zbraně 

                                zaplacený příležitostný členský příspěvek                              

 

Přihlášky:  přímo na střelnici v den konání 

 

Prezence:  od 8,00 do 9,00 hod. na střelnici 

 

Občerstvení: nebude zajišťováno 

 

Zdravotní zabezpečení:  RZS NsP Most,  základní ošetření  +  pohotovostní  vozidlo                             

                 na střelnici 

 

Příležitostný členský příspěvek:  100 Kč   

 

Protesty:   s vkladem 300 Kč do rukou hlavního rozhodčího.  Při zamítavém rozhodnutí  

                 o protestu propadá vklad pořadateli.                  

 

Pojištění: členové SVZ ČR jsou pojištěni hromadnou pojistkou SVZ u Pojišťovny VZP a. s. 

 

Ceny: dekorační kazety pro první tři, nějaké věcné 

 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit se ustanoveními těchto propozic ! 

 

 



 

Trasa:   od Žatce 

                   směr Most, v obci Čepirohy podjedete železniční viadukt,  

                   hned za ním doleva  

              od Prahy 

                   směr Most, po okraji Mostu stále směrem na Žatec,  

                   v obci Čepirohy cca 200m za benzínovou pumpou (po pravé  

                   straně) doprava před železničním viaduktem 

        a dále společná trasa 

                    po rozbité asfaltové cestě (dopravní značka Zákaz vjezdu  

                    Neplatí pro vozidla MUS a.s.) 100m za levou zatáčkou 

                    doprava na cestu stoupající do kopce (další Zákaz vjezdu)                               

 

 

Časový plán soutěže 

 

                      8,00 -  8,50 hod. prezentace, přejímka zbraní 

                      9,00 -  9,15 hod. rozprava, poučení o bezpečnosti, specifika střelnice 

                      9,20 - 13,00 hod. plnění disciplín  

                    13,15 hod.   vyhodnocování výsledků, vyvěšení předběžných 

                    13,45 hod.   vyhlášení výsledků, závěr 

                     

 

Doplňující informace 

 

Nedodržení zásad bezpečnosti nebo nesportovní chování bude potrestáno diskvalifikací 

závodníka. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů nepředvídatelných 

okolností, je jediný, komu náleží jejich výklad. Všichni účastníci soutěže se účastní             

na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.  

Soutěžit mohou i rozhodčí, pokud tím nebude nenarušen průběh soutěže. 

 

V soutěžích SVZ ČR nejsou povoleny dalekohledy ani jiná optická zařízení                    

s obdobnou funkcí (týká se to i diváků). 

 

 
Schvalovací část 

 

Propozice byly schváleny Radou KVZ MOST dne 17. 3. 2023.  

 

 

Jindřich Hrneček, ředitel soutěže                                        Petr Sýkora, hlavní rozhodčí 

 

 

  

Klub vojáků v záloze v Mostě 
 

 
 

 

 
 

 

 

P R O P O Z I C E 
 

 
 

 

 

Přebor KVZ Most  
(otevřená soutěž č. 0420) 

 

 
 

 

 

 

8. dubna 2023 
Most - Čepirohy 
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