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P R O P O Z I C E 

Překvapení SB II. 
 

A: Základní a všeobecná ustanovení 
Soutěž jednotlivců, členů KVZ bez ohledu na příslušnost k oblasti, ve střelbě z VPi /pušky v níže uvedených 
disciplínách. Soutěž je uvedena v celostátním kalendáři pod číslem 1007. 
 
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ STŘELCI Brno, r.č. 11-54-04, IČ: 653 49 865 
 
Termín a místo konání : sobota 26. března 2022,  střelnice Mokrá 
 
Organizační výbor:  Předseda a ředitel soutěže: Ing. Bc. Marta Kyršová 3-537 

 Tajemník: Milan Kyrš 3-536 

 Hlavní rozhodčí: Ing. Ladislav Daniel 1-087 

 Zdravotník: upřesněn na místě 

 
Soutěžní výbor: Předseda a ředitel soutěže: Ing. Bc. Marta Kyršová 3-537 
 Hlavní rozhodčí: Ing. Ladislav Daniel 1-087 
 Předseda hodnotící komise: Jana Kohoutková 1-126 
 Zdravotník: upřesněn na místě 
 
Ostatní rozhodčí z řad členů KVZ STŘELCI Brno a KVZ Mokrá. 
 
B. Technická a bezpečností ustanovení  
Soutěží se dle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a těchto propozic v následujících kategoriích: 
1. krátká zbraň (pistole, revolver) 
2. dlouhá zbraň (karabina, puška, PDW, konverze…na pistolové náboje) 
 
V případě většího počtu závodníků bude povolena účast pouze v jedné kategorii. 
 
Soutěžní disciplíny: 
 
1. Mířená střelba na přesnost VPi (S). Mířená střelba na mezinárodní pistolový terč 50/20, vzdálenost 25 m, 
5 + 10 ran v čase 2 + 4 min. Provedení disciplíny ze stolku. 
Kategorie dlouhá zbraň střílí na vzdálenost 50 m vleže nebo vsedě za stolkem. 
 
2. Mířená střelba na rychlost, 10 soutěžních ran bez nástřelu na terč SČS - D1 s povinným přebitím, H=z-t. 
Bodová hodnota v horní části terče SČS - D1 je 15,9,8. 
 
3. Rychlopalba (S), 3+3 rány bez přebití v čase 10 sec. na 2 terče 135/P, vzdálenost 25 m. /střílí se 2 x/. 

 

4. Bojová střelba – volná úloha, 10 ran s přebitím na 5 gongů a terč SČS-D2. Rozložení nábojů 5+5, závodník 
si může vybrat, zda nejprve zahájí střelbu na kovové terče nebo na terč papírový. Přebití je možné s nábojem 
v komoře, hodnocení H = z – t, v papírovém terči se hodnotí 5 nejhorších zásahů. Stanovený počet nábojů 
musí být vystřílen nebo bezpečně vybitý, jinak je hodnocení „ 0 “. Za každý sestřelený gong = 10 bodů. Střílí 
se na vzdálenost 25 m. 
 
Mimo mířené není zaměřování povoleno. Závodník je povinen absolvovat disciplíny soutěže stejnou 
krátkou/dlouhou zbraní. Závodníci i rozhodčí musí mít na palebné čáře ochranu sluchu i zraku. 
 
C: Organizační ustanovení 
Soutěže se mohou zúčastnit členové KVZ a hosté, kteří se řádně zaprezentují v den konání soutěže. Zasílat 
předem přihlášku do soutěže netřeba, přihlášení proběhne při prezentaci. 
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Účastníci soutěže se musí při prezentaci a přejímce zbraní prokázat povinnými platnými doklady. Členové 
KVZ  se musí prokázat platným člen. průkazem KVZ se zaplaceným čl. příspěvkem  za rok 2022. 
Příležitostný čl. příspěvek činí 150,- Kč. Při účasti v obou kategoriích 250,- Kč. 
Zdravotní zabezpečení - zdravotník a pohotovostní vozidlo. 
Občerstvení NEBUDE. 
Startovat mohou všichni funkcionáři i rozhodčí, pokud tím nenaruší plynulý a bezpečný průběh soutěže nebo 
pokud proti tomu nepodají závodníci před zahájením soutěže námítku či vyjádří nesouhlas. 
Pojištění závodu: VZP pojišťovna a.s., pojistka číslo: 1310001770. 
Protesty se podávají dle pravidel sport. činnosti s vkladem 500,- Kč. 
Každý účastník je povinen řídit se ustanovením těchto propozic.  
Závodníci na prvních místech obdrží věcné ceny. 
 
D: Časový plán soutěže 
8:00 – 8:30 prezentace  
8:30 – 8:45 porada funkcionářů 
8:45 – 9:00 nástup, rozprava  
9:00 – 13:00 zahájení soutěže a plnění soutěžních disciplín 
13:00 – 13:30 vyhodnocení výsledků 
13:30  vyhlášení vítězů a ukončení soutěže 
 
E: Závěrečná ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě nepředvídatelných okolností. 
Soutěžící se účastní soutěže na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí, na vlastní náklady a zodpovídají za 
jimi způsobenou škodu nebo újmu. 
Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními propozic. Všichni účastníci soutěže jsou povinni 
přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel SVZ ČR a místních bezpečnostních pravidel střelnice 
Mokrá. 
 
F: Schvalovací ustanovení 
 
Propozice schválila rada KVZ STŘELCI Brno dne 1. března 2022 a vydávají se 2. března 2022.   
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Ladislav Daniel                         Ing. Bc. Marta  Kyršová  
          hlavní rozhodčí                                                                                     ředitel a předseda org. výboru        
 
 


