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P R O P O Z I C E 

Překvapení SB I. 
 

A: Základní a všeobecná ustanovení 
Soutěž dvojic, členů KVZ bez ohledu na příslušnost k oblasti a případně hostů, ve střelbě z VPi  (VRe) 
v níže uvedených disciplínách. Soutěž je uvedena v celostátním kalendáři pod číslem 1006. 
 
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ STŘELCI Brno, r.č. 11-54-04, IČ: 653 49 865 
 
Termín a místo konání : sobota 18. února 2023,  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 

   

 
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 
   
 
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. 

 
Stoleťáci SB  

Soutěžní disciplíny :     
 
1. Rychlá mířená  na terč  135/P  - 10 ran bez nástřelu a bez povinného přebití, vzdálenost 25m , H=z-t  
 
2. Rychlá mířená  na terč  50/20 - 10 ran bez nástřelu a bez povinného přebití, vzdálenost 25m , H=z-t 
 
3. Rychlá mířená  na terč  SČS D-1 - 10 ran bez nástřelu a bez povinného přebití, vzdálenost 25m , H=z-t 
 
4. Rychlá mířená  na terč  SČS D-2 - 10 ran bez nástřelu a bez povinného přebití, vzdálenost 25m , H=z-t  
 
5. Rychlá mířená  na terč  135/P-I - 10 ran bez nástřelu a bez povinného přebití, vzdálenost 25m , H=z-t  
 
 
Celkové hodnocení: základem hodnocení je společný věk dvojice, který by měl teoreticky činit 100 roků. 
Dvojicím, které tuto hodnotu překročí, budou k dosaženému počtu bodů, které nastřílely, přičteny body 
rovnající se rokům přesahujícím 100. Dvojicím, které v součtu nedosahují 100 let, budou za chybějící roky  
odečteny body odpovídající výše uvedeným rokům. 
 
Zaměřování není povoleno. Disciplíny se střílí z opaskového pouzdra. Závodník je povinen absolvovat 
disciplíny soutěže stejnou krátkou 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. 
Zdravotní zabezpečení - RZS. 
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 námitku či vyjádří nesouhlas. 
Před závodem a během závodu je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné látky. 
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 28. ledna 2023 a vydávají se 29. ledna 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Ladislav Daniel                         Ing. Bc. Marta  Kyršová  
               hlavní  rozhodčí                                                                                   ředitel a předseda org. výboru        
 
 


