
  

 
PŘEBOR 

Svazu vojáků v záloze ČR 
k 75. výročí ukončení 2. světové války organizovaný v Libereckém kraji  

 

Hodkovice nad Mohelkou 
8. 8. 2020 

Projekt je podpořen ze strany Ministerstva obrany. 

 

PROPOZICE 
A) základní ustanovení 

Mířená střelba na přesnost a na rychlost z velkorážové pistole (VPs). 

Střelecká soutěž jednotlivců a soutěž tříčlenných družstev. 

Otevřená soutěž nejen pro členy SVZ ČR, ale také pro veřejnost, vojáky, Aktivní zálohy, 

válečné veterány a další zájemce. 

Číslo soutěže: 0031 

Oblast: Jizerská 

 

B) všeobecná ustanovení 

Pořadatel soutěže: SVZ ČR 

Organizátor soutěže: KVZ Liberec 

Termín soutěže: 8. 8. 2020 

Místo konání: Hodkovice nad Mohelkou 

 

Organizační výbor: 

Předseda - ředitel soutěže:  Ing. Karel Krátký, č. r. 1-138 

Místopředseda - hlavní rozhodčí:  Ing. Miroslav Hanzlík, č. r. 1-001 

Tajemník:     Petr Vaňátko, č. r. 3-486 

Správce střelnice:    dle provozního řádu  

Zdravotník:     Tomáš Vnouček 

Inspektor zbraní:    Jindřich Velc, č. r. 2-153 

Člen:      Miloš Vnouček, č. r. 1-111 

 

Soutěžní výbor: 

Ředitel soutěže:    Ing. Karel Krátký, č. r. 1-138 

Hlavní rozhodčí:    Ing. Miroslav Hanzlík, č. r. 1-001 

Předseda HK:     Miloš Vnouček, č. r. 1-111 



 

Sbor rozhodčích: 

Hlavní rozhodčí:    Ing. Miroslav Hanzlík, č. r. 1-001 

Řídící střelby:    Dušan Poleno, č. r. 1-136 

Předseda HK:     Miloš Vnouček, č. r. 1-111 

Člen HK:     Petr Vaňátko, č. r. 3-486 

Terčoví rozhodčí:   Ing. Jaroslav Procházka, č. r. 1-139 

     Jan Mendyszewski, č. r. 3-490 

     Ing. Oldřich Přecechtěl, č. r 2-364 

     Jindřich Velc, č. r. 2-153 

Dalibor Peklák, č. r. 2-094 

Jaroslava Cilichová, č. r.  1-030 

 

 

C) technická ustanovení: Soutěží se podle platných Pravidel sportovní střelecké činnosti 

SVZ ČR a podle ustanovení těchto propozic. 

 

DISCIPLÍNY: 1. Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 135/P 
   Provedení dle Technických pravidel SVZ ČR č. 1, čas 2+6 min, 

   hodnocení: H = z 

   2. Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 77-P (50/20) 

   Provedení dle Technických pravidel SVZ ČR č. 1, čas 2+6 min, 

   hodnocení: H = z 

   3. Mířená střelba na rychlost (10 nábojů) na terč 77-P (50/20) 

Provedení ze stolku - jako při mířené střelbě na přesnost, zásobník 

mimo zbraň, před signálem TIMERU k zahájení střelby paže připaženy 

(prostředníky rukou se lehce dotýkají stehen). 

   hodnocení: H = z – t (čas se měří na 0,01 vteřiny). 

 

Provedení disciplín vstoje, z přípravné čáry, všechny disciplíny jednou zbraní. 

 

Celkové hodnocení = součet bodových hodnot ze všech disciplín, při celkové rovnosti bodů 

rozhoduje o pořadí lepší umístění v mířené střelbě na rychlost. V souladu s pravidly SVZ ČR 

lze při splnění limitů získat výkonnostní třídy.  

 

Zbraně a střelivo: Vlastní, musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a střelivu a 

Všeobecným pravidlům sportovní střelecké činnosti SVZ ČR. Účastníkům bez vlastní zbraně 

budou tyto zapůjčeny od členů KVZ Liberec (varianty vzoru CZ 75). Pro plnění soutěžních 

úloh obdrží soutěžící krabičku nábojů (50ks 9mm Luger), závodník se zbrojním průkazem při 

prezentaci, ostatním je vydá instruktor při provádění disciplíny. Zbraně budou kromě plnění 

disciplíny povinně uložené v opaskovém pouzdře na straně střílející ruky, dle Pravidel 

sportovní střelecké činnosti SVZ ČR, zapůjčené zbraně uloží instruktor. 

 

D) organizační ustanovení 

Soutěže se mohou zúčastnit členové SVZ ČR a další zájemci zejména z řad Aktivních záloh, 

členové jiných střeleckých klubů a další držitelé zbrojních průkazů. Osoby bez ZP pouze za 

přímého dohledu instruktora střelby. Všichni účastníci předloží platný ZP, průkaz zbraně, 

platný členský průkaz nebo OP. Rozhodčí a funkcionáři se mohou soutěže zúčastnit. Všichni 

účastníci soutěže se soutěže zúčastní na vlastní odpovědnost, vlastní náklady, vlastní 



nebezpečí a budou zaprezentováni s podmínkou výslovného souhlasu s uvedením svých 

osobních údajů, což potvrdí svým podpisem na prezenční listině.  

 

Příspěvek na výdaje spojené se soutěží ve výši 250,- Kč zaplatí závodníci při prezenci. 

 

Pojištění: zaprezentovaní účastníci soutěže – členové SVZ ČR – jsou pojištěni péčí SVZ 

ČR, poj. smlouva č. 1310000010 s pojišťovnou VZP, a.s. 

 

Zdravotnické zabezpečení:  zajištěno péčí organizátora. 

 

Protesty:  dle pravidel, písemně, s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího, při 

  neuznání protestu vklad propadá ve prospěch organizátora. 

Stravování:  strava bude vydána na střelnici (je v ceně zaplaceného příspěvku). 

 

Přihlášení do soutěže posílejte ve vlastním zájmu do 1.8.2020 volnou formou mailem na 

adresu miroslavhanzlik@upcmail.cz (předem zaregistrovaní zájemci mají v případě naplnění 

kapacity přednost), zároveň je možnost domluvit zapůjčení zbraně – tel. 724 144 049. 

Časový program: 

8,00 -  8,45 hod. prezence, přejímka zbraní, porada rozhodčích 

8,45 -  9,00 hod. zahájení a poučení závodníků, rozprava 

9,00 -15,00 hod. vlastní soutěž 

15,15 hod.  zveřejnění předběžných výsledků  

15,30-15,45 hod. vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen  

15,45 hod.  ukončení soutěže, po ukončení soutěže zapsání výkonnostních tříd 

   členům SVZ ČR do průkazů 

V průběhu soutěže se uskuteční ukázka historických zbraní a techniky z 2. světové války v 

 prostorách střelnice. Po ukončení soutěže budou pro zájemce provedeny ukázky různých 

možností střeleb akčních disciplín prováděných při soutěžích v rámci SVZ. 

 

E) závěrečná ustanovení 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi, přísně dodržovat 

bezpečnostní opatření podle pravidel, „Desatero bezpečnosti pro závodníky“, Provozní řád 

střelnice a řídit se pokyny a povely rozhodčích. Při střelbách jsou závodníci, instruktoři 

střelby a rozhodčí povinni používat chrániče sluchu a ochranu očí. Závodníci startují na 

vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu. Platí přísný zákaz 

požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek před střelbou a v průběhu 

střelby. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změny těchto propozic. 

 

 

 

Tyto propozice schválila rada KVZ Liberec dne 6. června 2020. 

 

 

 

Ing. Miroslav Hanzlík, č.r. 1-001    Ing. Karel Krátký, č.r. 1-138 

 hlavní rozhodčí       ředitel soutěže 

mailto:miroslavhanzlik@upcmail.cz

