
   

            P R O P O Z I C E               
 

Memoriál bratří  Stránských - 
Rychlá mířená  
 
střelba z pistole (VPs), soutěž jednotlivců OPEN          kal. číslo soutěže: 0533    
Pořadatel a organizátor soutěže :  KVZ Jenišovice                reg. číslo 07-40-06 

Datum a místo konání:     22. října 2022   střelnice  J e n i š o v i c e 
 
Organizační výbor: 
Ředitel: Leoš Červinka  2-412 
Hlavní rozhodčí: Petra Černá 1-184 
Předseda hodnot. komise: Daniel Pokorný 1-186 
Inspektor zbraní: Roman Mikule 2-413 
Tajemník: Radek Bartoš  
Správce střelnice:  Věra Pokorná 2-300 
Zdravotník: Věra Pokorná 2-300 
Řídící střelby:  Radek Tauchman 2-416 
   

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. 
Disciplíny: 

1) VPs,  10 + 10 ran na 2 terče D1z s přebitím v čase max. 90 vteřin, bez nástřelu,  
vstoje na 25 m, jednou nebo oběma rukama, bez opory, provedení z opaskového pouzdra. 
Hodnocení: v každém terči se započítá max. 10 zásahů, rána po čase je mínus 10 bodů, více 
než 20 ran v terčích je mínus 10 bodů.                                                                      H = z 
 

2) VPs, rychlopalba s tasením na 6x Popper, 3x Kuželka a na 3 papírové terče (D1z, HONZA-
A3, SČS-D2); na 20 – 25 m vstoje, jednou nebo oběma rukama, časový limit max. 90 vteřin 
od povelu START, minimálně s 1 přebitím. Bez nástřelu. Provedení z opaskového pouzdra. 
Nejdříve se musí sestřelit všechny Poppery + kuželky, potom se může střílet na papírové 
terče. Do každého papírového terče se střílí 5 ran. Terče se vyhodnocují na střelišti. 
Zvolený počet nábojů, minimum 24 ks.   
Hodnocení: Popper a Kuželka po 20 bodech, v terčích dle zásahů, rány v terči nad limit 5 ran 
– nejlepší se škrtají, rána po čase 90 vt. je mínus 10 bodů.                                         H = z – t 
 

3) Akční střelba, 20 ran  5x Popper a 15x kuželka na vzdálenost 5 až 25 m v max čase 60 
vteřin, stanovený počet nábojů je 20 ks, provedení z opaskového pouzdra, přebití povinné. 
Hodnocení: Popper po 5 bodech, kuželka po 10 bodech, za ránu po čase limitu je mínus            
10 bodů. Více než 20 ran je mínus 20 bodů.                                                              H = z - t 

            
Zbraně a střelivo: zbraně a zásobníky uložené v opaskovém pouzdře, zbraň na straně střílející ruky, 
                             celou soutěž musí závodník absolvovat s jednou zbraní. 
 
Nejdříve všichni odstřílí 1. disciplínu, poté 2. a pak 3. 
 
 
 
 
 



 
 
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. Soutěžící při 
střelbě musí používat chrániče sluchu a očí. 

  
Účast:   členové SVZ ČR, střeleckých klubů a občané držitelé indiv. ZP,  
                                    ostatní s instruktorem střelby – držitelem ZP. 

Příspěvek na výdaje spojené s pořádáním soutěže: 100,- Kč 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 -         13:30 hod. vlastní soutěž 
 13:30 -         14:00 hod. počítání výsledků  
 14:15 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. 

Závodníci, kteří se umístí ve střelbě na 4. a 5. místě,  obdrží diplom. 
 

         
Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, vynutí-li si to závažné okolnosti. 
Propozice schválila rada KVZ  Jenišovice 26.01.2022. 
 
 
     Leoš Červinka                                                          Petra Černá   
       Ředitel  soutěže                                  Hlavní  rozhodčí  

                      
 
 
Sponzoři: 
          


