Sdružení válečných veteránů ČR
ve spolupráci se Svazem vojáků v záloze ČR a 31. plukem rchbo Liberec,
za podpory Libereckého kraje, statutárního města Liberec a statutárního
města Jablonec nad Nisou, s hlavním partnerem Česká zbrojovka a.s.,
Uherský Brod

pořádají u příležitosti 28. výročí účasti našich jednotek na osvobození Kuvajtu

XII. ročník střelecké soutěže

Memoriál ppor. Petra Šimonky
Nad akcí převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta

PROPOZICE
1. Základní a všeobecná ustanovení:
NÁZEV A DRUH SOUTĚŽE:

Memoriál ppor. Petra Šimonky - střelecká soutěž
tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z ručních zbraní z produkce České zbrojovky a.s.
(z pistole P - 09 a samopalu Sa-vz.58) o putovní pohár Sdružení válečných veteránů
Libereckého kraje.
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:
Liberecká krajská organizace Sdružení
válečných veteránů ČR s KVZ Liberec a 31. plukem rchbo Liberec, s jednotou ČsOL
Jablonec nad Nisou, městem Semily, SSK Semily a AVZO Semily.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: 20. června 2019, střelnice v Semilech.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
čestný předseda
ředitel soutěže
hlavní rozhodčí
tajemník

-

vel. 31. pluku rchbo plk. Ing. Karel Navrátil
Ing. Karel Krátký
Bc. Ladislav Švitorka
Ing. Oldřich Přecechtěl
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SOUTĚŽNÍ VÝBOR:
předseda – ředitel soutěže
místopředseda – hlavní rozhodčí
řídící střelby
PHK

-

Ing. Karel Krátký
Bc. Ladislav Švitorka
Ing. Miroslav Hanzlík
Miloš Vnouček

-

KVZ Liberec
KVZ Liberec
SSK Semily
KVZ Liberec
31.pluk rchbo
31.pluk rchbo

OSTATNÍ FUNKCIONÁŘI:
řídící střeleb na úseku Pi
řídící střeleb na úseku Sa
správce střelnice
zbrojíř
výdejce střeliva
zdravotník + hot. vozidlo

2. Technická ustanovení:
Soutěží se podle Pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR a podle ustanovení
těchto propozic. Používání dalekohledů je možné u obou disciplín, dalekohledy budou
zabezpečeny pořadatelem.
1. Disciplína: střelba z Pi, vzdálenost 25m, 3+10 ran vstoje, bez opory, jednou nebo
oběma rukama na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy) a následně 10 ran na terč 77-P
(mezinárodní pistolový terč), v čase 4 + 4 min. U terče 135/P se 10 nejlepších zásahů
započítává do soutěže, ostatní zásahy se hodnotí jako nástřelné.
2. Disciplína: střelba ze samopalu vz. 58, vzdálenost 50m, 3+10 ran vstoje, bez opory,
na terč 135P/I (nekrytě ležící figura s kruhy redukovaný) a následně 10 ran na terč SČSD-2
(zóny A=12, B=10, C=9, D=8), v čase 4 + 4 min. U terče 135P/I se 10 nejlepších zásahů
započítává do soutěže, ostatní zásahy se hodnotí jako nástřelné.
Při větším počtu zásahů v terči, než je stanovený počet ran, se nadpočetné zásahy
škrtají takto: pokud střílel do terče příslušník cizího družstva, pak se škrtají nejhorší zásahy a
pokud střílel příslušník vlastního družstva, potom se škrtají nejlepší zásahy.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:
Hodnocení je dáno dosaženým počtem bodů. Vyhodnocené terče budou vystaveny vždy po
ukončení střelby dané směny. Vyhodnocení výsledků provede hodnotící komise
a budou do 30 min po ukončení soutěže zveřejněny na nástěnce.
Hodnocení jednotlivců v disciplínách – při rovnosti bodů rozhoduje:
1. lepší výsledek na terč 77-P (při hodnocení 1. disciplíny) a na terč SČSD-2 (2. disciplína).
2. není-li určeno pořadí podle bodu 1), rozhodne větší počet vyšších zásahů (12, 10, 9,… atd).
3. není-li určeno pořadí soutěžících podle bodu 2), rozhodne nejvzdálenější zásah od středu
rozhodujícího terče jako horší umístění.
Hodnocení jednotlivců z obou disciplin dohromady – při rovnosti bodů rozhoduje lepší
výsledek z pistole.
Hodnocení družstev – stejný postup jako při hodnocení jednotlivců.
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A ODMĚNY PRO VÍTĚZE:
Družstva a jednotlivci na 1. - 3. místě obdrží diplomy, medaile a věcné ceny
Absolutní vítěz v hodnocení jednotlivců bude odměněn hlavní cenou věnovanou
hlavním partnerem soutěže Česká zbrojovka a.s. – pistole P-10.

ZBRANĚ A STŘELIVO:
Zbraně a střelivo jsou zajištěny pořadatelem soutěže. Jakékoli úpravy zbraní před
střelbou nejsou povoleny. Není povoleno použití vlastních zbraní a střeliva! Během soutěže
není povoleno nošení soukromých zbraní!

3. Organizační ustanovení:
Soutěž je určena pro válečné veterány – účastníky zahraničních mírových misí a
vojenských operací a pozvané hosty z řad ozbrojených a civilních složek.
Všichni účastníci soutěže - závodníci, rozhodčí, funkcionáři i hosté se soutěže účastní
na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu a jsou povinni
přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici, což stvrzují svým podpisem
při prezenci.
Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci.
Přihlášky k soutěži (Příloha č. 2) se podávají elektronicky mailem na adresu:

kratky.karel@volny.cz
Budou akceptovány přihlášky, které budou doručeny nejpozději do 10. června 2019. Po
tomto datu nebude družstvo připuštěno do soutěže! Možnost podání bližších informací o
soutěži - tel. 776 818 026, mail: kratky.karel@volny.cz.
Příjezd na soutěž a prezence podle časového plánu soutěže.
Protesty - lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 20 minut od zveřejnění
výsledků na střelnici. Protest má právo podat každý soutěžící po složení manipulačního
poplatku 200,- Kč. Není-li protest uznán za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch
organizátorů.

Zdravotní zabezpečení - 31. pluk rchbo
Ústroj

-

příslušníci ozbrojených složek - polní stejnokroj
civilní složky - sportovní oděv

Účastnický příspěvek: 250,- Kč za osobu zaplatí účastníci při prezenci.
Ubytování – zájemci o

ubytování na vojenské ubytovně v Liberci z řad VZP, o.z. a VV si řeší
samostatně (kontakt – provozář Eva Hauzrová, tel. 973 261 766, 485 110 781).

Občerstvení je zajištěno pořadatelem soutěže v prostoru střelnice, oběd je v ceně
příspěvku.

Pojištění - Zaprezentovaní účastníci soutěže jsou pojištěni péčí SVZ ČR u VZP a.s., číslo
pojistné smlouvy 1310001770.
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4. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:
07,30 - 08,45
09,00 - 09,15
09,15 - 15,00
15,00 - 16,00
16,00

prezence, porada organizačního výboru a rozhodčích
nástup, slavnostní zahájení, poučení závodníků
vlastní soutěž
vyhodnocení výsledků
vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit těmito propozicemi.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na úpravu těchto propozic, jestliže si to vynutí
závažné okolnosti.
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. Soutěžící i rozhodčí musí při střelbě používat
chrániče sluchu a je doporučena ochrana očí! Střelcům je zakázáno před střelbou a v jejím
průběhu konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné či povzbuzující látky!
Při porušení bezpečnostních opatření bude závodník ze soutěže vyloučen!
Získané osobní údaje účastníků soutěže budou využity pořadatelem soutěže jen pro
potřeby soutěže a nebudou poskytovány dalším osobám k jinému využití, účastníci soutěže
potvrzují svým podpisem na prezenční listině souhlas se zveřejněním údajů obvyklým
způsobem (např. ve výsledkové listině, zprávy o akci, fotodokumentace, apod).
Propozice schválil výbor LKO SVV, KVZ Liberec a org. výbor dne 24. dubna 2019.

____________________________

____________________________

Hlavní rozhodčí
Bc. Ladislav Švitorka, v. r.

Ředitel soutěže
Ing. Karel Krátký, v. r.
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Příloha č. 1

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Všichni účastníci střelecké soutěže musí být před jejich zahájením poučeni řídícím střeleb
o dodržování bezpečnostních opatření při střelbě a manipulaci se zbraní.
2. Účastníci soutěže jsou povinni zdržovat se během střelby v prostoru určeném řídícím
střelby a dodržovat jeho pokyny.
3. Zbraně před střelbou musí být nabíjeny pouze na pokyn řídícího střeleb na palebné čáře
a musí mířit ústím hlavně ve směru k terčům.
4. Střílející zahajuje střelbu pouze na pokyn řídícího střelby.
5. Střílející musí zastavit střelbu okamžitě při povelu „Palbu STAV!“ nebo v případě, že se
v ohroženém prostoru objeví osoby či zvířata a při vztyčení bílé vlajky.
6. Přenášet zbraně v prostoru střelnice je povoleno jen ve stavu vylučujícím náhodný výstřel.
Zbraň musí být vybita s vyjmutým zásobníkem a uložena v pouzdru. Manipulace se zbraní je
povolena pouze na střeleckém stavu.
7. Výměna střílejících a pohyb osob k terčům se provádí jen na pokyn řídícího střelby po
povelu „Palbu STAV!“, kontrole zbraní a jejich odložení ve stavu vylučujícím náhodný
výstřel.
8. Střílející musí při střelbě používat chrániče sluchu.
9. Poruchy zbraně je povinen střílející hlásit řídícímu střelby. Zbraň však neodkládá a zbraň
neustále směřuje do prostoru terčů.
10. V průběhu střelecké soutěže je přísně zakázáno požívání alkoholických nápojů.
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Příloha č. 2

PŘIHLÁŠKA
na XII. ročník střelecké soutěže
Memoriál ppor. Petra Šimonky
konané dne 20. června 2019 na střelnici v Semilech

Název soutěžního družstva:
Poř.
číslo

Hodnost, titul, jméno a příjmení
(u válečných veteránů č. průkazu VV)

………………………………………………..
Válečný
Rok
veterán narození
(ANO-NE)

Adresa trvalého pobytu

1
2
3
Pozn.: Při změně člena družstva z důvodu nemoci je nutno tuto skutečnost oznámit při
prezenci. Poř. číslo zároveň udává pořadí závodníků při střelbě. Tato přihláška slouží
k přihlášení jen jednoho družstva, při větším zájmu - pouze se svolením ředitele soutěže!

Dne_______________ 2019

______________________________
Vedoucí družstva

Uzávěrka přihlášek - 10. června 2019 !!
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