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                               PROPOZICE 

 

 

 

Název: O velikonoční pomlázku -11. ročník 

 

 

Datum a místo konání: sobota 1. dubna 2023, střelnice Luleč 

 

 

Úvodní ustanovení: 

Druh soutěže: Soutěž jednotlivců 

Organizátor a pořadatel soutěže: KVZ Vyškov 3 

Ředitel soutěže: Ing. Miloš Závodný 1-182 

HR: Ing. Otto Hofman 1-032 

Řídící střelby: Miroslav Zahradníček 1-181 

Velitel střelnice a inspektor zbraní: Otakar Večerka 

PHK: Miloslav Musil 2-410 

Rozhodčí: Ing. M. Šedivý 1-179, P. Holub 1-178, RNDr. Jiří Sochor 3-612, V. Adler 3-610 

Zdravotní zabezpečení: RZS Vyškov 

Soutěží se dle zásad sportovní činnosti SVZ ČR 

 

Soutěžní discipliny: 

A/ Střelba na přesnost: 5 + 15 ran v čase 2 + 6 min na vzdálenost 25 m, střílí se na terč 135 P. 

B/ Vajíčko: 10 ran v čase 60 sec. na vzdálenost 25 m. Střílí se na specifický terč s přihlédnutím 

k event. zásahu malých „trestných“ vajíček v horní a dolní části terče. Vyhodnocení tohoto terče je 

podle obecných zásad. 

C/ Střelba 12 ran na terčovou sestavu 6x popper, 1x SČS-D2. Bodová hodnota za poppera je 10 bodů. 

V papírovém terči se započítávají dosažené zásahy. Hodnocení h = b – t.  

D/ Akční střelba, 6 + 6 ran, 2x popper, 1x SČS-D2, povinné přebití po 6. ráně. Povinně sestřelit 

popper, zbytek do terče, přebít, povinně popper, zbytek do terče. Hodnocení h = b – t. 

 

Disciplíny se střílí z pouzdra, tzn. opaskové pouzdro a pouzdro na zásobníky jsou povinné. 

 

 

Hodnocení: 

Součet bodů ze všech čtyř částí soutěžní disciplíny. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek z části A/, 
při opětovné rovnosti bodů pak počet „10“ z části A/. 

 

 

Technicko-organizační ustanovení: 

Zbraně: Vlastní pistole od cal. 7,62 do .45, střelivo vlastní. Střelivo průbojné a typu Magnum je 

zakázáno. 

Startovné: 200,- Kč. 

Materiálně technické zabezpečení: Pořadatel.  

Závodníci a rozhodčí na přípravné i palebné čáře musí mít ochranu zraku a  chrániče sluchu. 

 



 2 

Časový harmonogram soutěže: 

07.30 - 08.30  prezentace soutěžících 

08.30 - 08.45  porada rozhodčích a funkcionářů soutěže 

08.45 - 09.00  zahájení 

            09.00  zahájení soutěžních disciplín 

            12.00  ukončení soutěžních disciplín 

            12.30  oficiální vyhlášení výsledků 

            13.00  ukončení soutěže 

 

Závěrečná ustanovení: 

Všichni soutěžící jsou pojištěni rámcovou pojistkou uzavřenou Českým olympijským výborem a jsou 

povinni se řídit těmito propozicemi, jakož i pokyny HR, R a funkcionářů soutěže a chovat se tak, aby 

neohrozili bezpečnost svou ani ostatních. 

Pořadatelé a rozhodčí se mohou soutěže zúčastnit, pokud nebude narušena bezpečnost a regulérnost 

soutěže. 

Protesty se podávají písemně do rukou HR do 15 min. po zveřejnění výsledkové listiny s vkladem 

300,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

Soutěž je zapsána v celostátním kalendáři roku 2023 pod číslem 1102. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na operativní změny propozic v případě nepředvídaných okolností. 

 

Schvalovací ustanovení: 

Propozice byly schváleny radou KVZ Vyškov 3 dne 11.3.2023 

 

 

Ing. Miloš Závodný, v. r.                                                                            Ing. Otto Hofman, v. r. 

       ředitel soutěže                                                                                           hlavní rozhodčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub vojáků v záloze Vyškov 3 přeje všem účastníkům soutěže 

veselé velikonoce.  

 


