
Svaz vojáků v záloze ČR 

KVZ Liberec 

Gagarinova 873, Liberec 6 

     Propozice        
  a pozvánka na soutěž 

 

Název a stupeň soutěže:       Kombinace  Pi-Pu 1. kolo  – 14. ročník 

 

P U S A P I R  2023 
                                              Soutěž jednotlivců, C4, č. soutěže 0503 

 

+  vložená soutěž              Liberecká prskavka 6,35 

 

Organizátor a pořadatel: KVZ Liberec 

 

Místo a den konání: Střelnice Hodkovice nad Mohelkou, 25. 3. 2023 

 

Organizační výbor: Předseda a ředitel soutěže- Ing. Miroslav Hanzlík 

   Hlavní rozhodčí –   Ing. Karel Krátký 

   Tajemník –    Petr Vaňátko  

   Správce střelnice –    dle provoz. řádu střelnice 

   Zdravotník –    Tomáš Vnouček  

   Inspektor zbraní a zbrojíř –Jan Mendyszewski, č.rozh. 3-490  

 

Soutěžní výbor:  Předseda –    Ing. Miroslav Hanzlík, č. rozh. 1-001 

   Hlavní rozhodčí –  Ing. Karel Krátký, č.rozh. 1- 138 

   Předseda HK –       Miloš Vnouček, č. rozh. 1-111 

 

Ostatní funkcionáři: Řídící střelby-        Ing. Oldřich Přecechtěl, č. rozh. 1- 

Člen HK   Olga Hanzlíková, č.rozh.3-011   

Terčoví rozhodčí –   Tomáš Vnouček, č. rozh. 3-617 

    Ing. Miroslav Brázda, č. rozh. 3-618 

    Jan Hušák, č. rozh. 3-615 

       

Ostatní rozhodčí a instruktoři budou určeni v případě potřeby na místě ze sboru rozhodčích SVZ. 

 

Discipliny:  

Pusapir  

1. VPs/VRs 3 – střelba z pistole či revolveru na přesnost, 5 + 20, terč 135/P, provedení ze stolku, stoje, jednou 

či oběma rukama, dle pravidel SVZ, dalekohled není povolen. 

2. UPu 13+10+10 , zbraně dle následující specifikace, dalekohled povolen, 13 + 10 ran vleže + 10 ran vstoje, na 

3 speciální terče na 50 m.  

 

Prskavka 6,35 – vložená soutěž 

13 ran na terč 135/P, 10 nejlepších se bude hodnotit, dalekohled povolen, čas 6 min, dobíjení zásobníků 

samostatně bez povelu. 

 

Zbraně a střelivo: 

1. Velkorážné pistole či revolvery dle pravidel SVZ.  

Pro uložení zbraně je povinné opaskové pouzdro. 

Je zakázáno použití extrémně výkonného či neschváleného střeliva. 

2. Samonabíjecí nebo opakovací velkorážná puška, (od ráže 5,45/.223 výše),  bez omezení roku výroby či 

provedení, s otevřenými mířidly nebo běžnými dioptry, s odporem spouště min. 1 kg. Kompenzátory povoleny, 

ostatní doplňky ne, kapacita zásobníků libovolná. Zbraně budou zcela funkční, tj. samonabíjecí pušky budou 

provozovány v samonabíjecím režimu. 

Střelivo civilního provedení. 

3. Samonabíjecí pistole ráže 6,35 mm na náboj se středovým zápalem 

 



Účast a hodnocení:  

Soutěže se mohou zúčastnit:         - členové SVZ s platným členským průkazem 

              - členové ostatních střeleckých organizací s platným průkazem 

            - hosté organizátora, bez ZP, pod dozorem instruktora 

Funkcionáři se soutěže mohou zúčastnit i jako závodníci. 

Hodnocení  1. discipliny – dle platných pravidel SVZ. 

Hodnocení 2. discipliny – Střílet se bude 13 ran vleže na terč siluety tanku a 10 ran vleže na terč siluety 

transportéru, poté se bude střílet 10 ran vstoje na terč siluety přilby. U prvního terče se do výsledku započítá 10 

nejlepších ran.  Terče jsou tvořeny kruhy s příslušnou bodovou hodnotou a siluetou přilby, transportéru a tanku. 

Zásahy se budou hodnotit dle hodnoty zasažených kruhů, za každý zásah siluety bude připočítána bonifikace ve 

výši 1 bodu.   Vyhodnocováno bude celkové pořadí jednotlivců ze součtu disciplín 1+2. Členům SVZ budou za 

disciplínu č. 1 přiznány výkonnostní třídy. V případě rovnosti bodů, nerozhodne-li počet lepších zásahů, bude 

rozhodovat o pořadí puškový terč vstoje, nerozhodne-li, pak rozstřel z pušky na tento terč vstoje. 

Disciplína Prskavka 6,35 se nebude započítávat do Pusapíru, bude hodnocena samostatně, není povinná. 

 

Příspěvek na úhradu výdajů se soutěží: 150,- Kč  za  Pusapir  

       50,- Kč  za  Prskavku 6,35 

Organizační ustanovení: 

Všichni účastníci se soutěže zúčastní na vlastní odpovědnost, vlastní náklady, vlastní nebezpečí a budou 

zaprezentováni s podmínkou výslovného souhlasu s uvedením svých osobních údajů, což stvrdí podpisem na 

prezenční listině.  

Způsob provedení disciplín bude upřesněn při zahájení soutěže, disciplína Prskavka 6,35 se bude střílet 

ve směně provádějící střelbu z Úpu ve stoje.  

 

Občerstvení: dle aktuální situace 

 

Pojištění: 

Zaprezentovaní členové SVZ jsou pojištěni péčí SVZ ČR u VZP a.s., číslo pojistné smlouvy 1310001770. 

 

Zdravotnické zabezpečení: zajištěno organizátorem soutěže, pohotovostní vozidlo, zdravotník. 

 

Časový program:   8.00 -    9.00 prezentace závodníků a přejímka zbraní 

     9.00 -    9.15 zahájení, poučení závodníků  

     9.15 –  14.00 provádění disciplín 

14.30  zveřejnění výsledkové listiny 

15,00                   vyhlášení výsledků 

 

Technická a bezpečnostní ustanovení:  

Soutěžící a rozhodčí musí mít na střelišti chrániče zraku a sluchu, musí dodržovat pravidla bezpečnosti při 

střelbě a provozní řád střelnice (desatero závodníka). Soutěžící se musí řídit pokyny a povely řídícího střelby i 

ostatních funkcionářů. Není-li v textu propozic stanoveno jinak, soutěží se podle pravidel sportovních činností 

SVZ ČR, platných pro r. 2023. Po dobu účasti v soutěži je zakázáno požívat alkoholické nápoje a omamné 

prostředky.  

Protesty:  

Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.  Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch 

organizátora. 

 

Závěrečná ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto propozice v případě závažných okolností. 

 

Propozice schválila rada KVZ Liberec dne 2. 3. 2023 

 

 

 

  

 

 

                          Ing. Karel Krátký    Ing. Miroslav Hanzlík 

hlavní rozhodčí                         ředitel soutěže 
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