
            P R O P O Z I C E               
 

 

Malorážná odstřelovačka (rychlá MPu) 
 

střelba z malorážové pušky, soutěž jednotlivců OPEN, 2 kategorie – otevřená mířidla nebo dioptr a 

puškohled          kal. číslo soutěže: 0532 

     

Pořadatel a organizátor soutěže : KVZ Jenišovice  reg. číslo 07-40-06 

Datum a místo konání :     26. září 2020   střelnice  J e n i š o v i c e 
 

Organizační výbor: 

Ředitel soutěže:   Vlastislav Smorádek, ing.               3-547                                                            

Hlavní rozhodčí :   Jaromír Stránský    1-029 

Předseda hodnot.komise: Leoš Červinka, ing.    3-519    

Inspektor zbraní :  Roman Mikule        3-012 

Tajemník:   Petra Černá     2-106 

Práce na PC   Daniel Pokorný     2-368    

Zdravotník :   Věra Pokorná                                                        2-300 

Správce střelnice:  Věra Pokorná     2-300 

Řídící střelby   Jan Hlubuček     3-545 

 

Ostatní rozhodčí a pomocní pracovníci budou delegováni na místě. 

 

Soutěžní výbor:  Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, předseda hodnotící komise 

   

Soutěží se podle platných pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a podle ustanovení těchto propozic. 

 

Discipliny :  1) MPu – nástřel + 2 x10ran vleže s oporou na 3 malor. terče (1 = nástřelný) 

v celk. čase8 min. na 50m. Počet nástřelných ran  zvolený; v každém soutěžním 

terčíku se počítá  10 zásahů     H = z 

         2) MPu – 2 x 5 ran na 2 malor. terče vleže s oporou.Vzdálenost 60m; čas 5 min 

                                         H = z 

             Na disciplíny   1) a 2) je celkem 15 minut !!! 

            ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    3) MPu – 10 ran na terč s výsečí na 50m vkleče bez opory v čase 3min.Všechny 

zásahy v černé i bílé zóně terče se počítají                          H = z 

                    4) MPu – 10 ran na 1x střed terče 77P(500x200); vzdálenost 50m. čas je 3 min.;  

vstoje bez opory! V každém terči se počítá max. 10 zásahů .  

 počítají se jen zásahy v černém středu terče 

                  Na disciplíny 3) a 4) je celkem 10 minut !!!              H = z 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                              

Kategorie 1. P  = puškohled  libovolný. 

                 2. O = hledí otevřené nebo dioptr. 

 

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže obou kategorií  ! 
 

Zbraně a střelivo :  Libovolné malorážové pušky ráže 5,6 mm; náboje s okrajovým zápalem. 



U všech disciplín je povoleno používat dalekohled a zásobníky. Použití výstražníku do pušky je 

nutné. 

                                   

Hlášení zásahů jinou osobou je ZAKÁZÁNO ! 

 

Minimální potřeba nábojů je 50 ks (bez nástřelu) 

 

Bezpečnostní opatření:Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření 

a pravidla soutěže, Desatero bezpečnosti závodníka, Provozní řád střelnice a 

pokyny a povely rozhodčích a správce střelnice. Soutěžícím se při střelbě 

doporučuje používat chrániče sluchu a očí . 

  

Účast :   členové SVZ ČR, střeleckých klubů a občané držitelé ZP, ostatní       

                                    s instruktorem (držitelem ZP) 

Příspěvek na výdaje spojené s pořádáním soutěže : 100,- Kč (150,- obě kateg.) 

zaplatí účastník při prezentaci. Členové SVZ ČR předloží při prezentaci 

členský průkaz, ostatní občanský průkaz, všichni zbrojní průkaz a průkaz 

zbraně. Každý účastník soutěže se zúčastní na vlastní nebezpečí, náklady a 

odpovědnost a bude zaprezentován s podmínkou výslovného souhlasu 

s uvedením svých osobních údajů, což potvrdí svým podpisem na prezenční 

listině. 

 

Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže účastnit i jako závodníci. 

 

ČASOVÝ PROGRAM : 

 8:00 - 8:45 hod. prezentace a přejímka zbraní 

 8:45 - 9:00 hod. poučení závodníků, porada rozhodčích a zahájení  

 9:00 -         12:00 hod. vlastní soutěž 

 12:,00 -         13:00 hod. počítání výsledků  

 13:15 hod. vyhlášení výsledků a ukončení soutěže 

 

Zdravotní zabezpečení :  zajištěno  

 

Protesty :          do 15 min. po zveřejnění výsledkové listiny s vkladem Kč 300,- písemně do rukou 

hlavního rozhodčího. 

 Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch organizátora. 

 

Pojistné :   Zaprezentovaní účastníci soutěže, členové SVZ ČR jsou pojištěni péčí SVZ ČR, 

                  pojistná smlouva č. 131 000 1770 VZP pojišťovna a.s. 

 

Ceny :        Závodníci, kteří se umístí na  1. – 3. místě obdrží diplom a cenu. 
 

         

Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to závažné okolnosti. 

Propozice schválila rada KVZ  Jenišovice 29.9.2020. 

 

 

   Jaromír Stránský 1-029                 Vlastislav Smorádek, ing. 
       Hlavní rozhodčí                        ředitel soutěže  

                      

Sponzoři:    


