
Propozice střelecké soutěže

„PRVNÍ VÝSTŘEL“

Střelecká soutěž jednotlivců
      

                                

4. ledna 2020                                        

                                             

                                                                                      Ředitel soutěže    
                                                          Jan Manlík                                   

                 



PROPOZICE
„PRVNÍ VÝSTŘEL“

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Českomoravská střelecká jednota z.s.

Druh soutěže: soutěž jednotlivců 
Datum : 4.1.2020
Místo konání: Střelnice „Halda“, Vinařice (okr. Kladno)
Ředitel soutěže: Jan Manlík
Tajemník soutěže: Petr Fiala
Prezentace:                        Richard Gabesam 
Hlavní rozhodčí: Stanislav Voříšek
Organizační výbor:           Stanislav Voříšek, Karel Šmíd 
Sbor rozhodčích: zajistí pořadatel

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Disciplíny:  Velkorážní pistole nebo revolver dále dle předpisu 
Účast:         je umožněna všem držitelům zbrojního průkazu a  pozvaným hostům, rozhodčí a funkcionáři  mohou startovat v

soutěži
Doklady:    zbrojní průkaz a průkaz zbraně
Přihlášky:   na e-mail cmsj@seznam.cz, tel. 608 101 205,  při prezentaci
Příspěvek:  200,- Kč za jednotlivce     (v příspěvku je zahrnut i oběd pro závodníky)  
Zbraně:       vlastní 
Střelivo:      vlastní
Vybavení:   povinné tlumiče hluku a ochrana zraku 

III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Protesty: každý střelec, který se domnívá, že byl poškozen, může podat kdykoliv, nejpozději však do 15 minut po 
zveřejnění předběžných výsledků písemně protest hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Není-li protest uznán 
za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch organizátora soutěže. 

Ceny:     nejméně do 5. místa jednotlivců 

               Cena závodníka, který se umístí na hodnoceném místě a nepočká na vyhlášení výsledků, propadá ve  
               prospěch organizátora soutěže. 

Doprava:      vlastní
Občerstvení:  zajištěno na střelnici
Pojištění:       pořadatel nezajišťuje. Každý startuje na vlastní nebezpečí.
Výklad  propozic: náleží výhradně pořadateli, který je může operativně upravit podle aktuálních podmínek

Bezpečnostní opatření :Bezpečnostní opatření : a/   Mimo střelecké stanoviště musí být všechny zbraně nenabité, s a/   Mimo střelecké stanoviště musí být všechny zbraně nenabité, s  vyjmutým      vyjmutým      
                                               zásobníkem  v                                               zásobníkem  v  pouzdru nebo  zavazadle.pouzdru nebo  zavazadle.
                                         b/  Střelec nesmí zahájit střelbu bez povelu.                                         b/  Střelec nesmí zahájit střelbu bez povelu.
                                         c/  Na stanovišti se mohou zbraně nabíjet jen na příslušný pokyn a určeným počtem                                             c/  Na stanovišti se mohou zbraně nabíjet jen na příslušný pokyn a určeným počtem    
                                               nábojů.                                               nábojů.
                                         d/  Rozhodčí na střelišti musí zkontrolovat střelce po ukončení střelby zda je zbraň                                             d/  Rozhodčí na střelišti musí zkontrolovat střelce po ukončení střelby zda je zbraň    

   nenabitá a uvedena do bezpečného stavu.   nenabitá a uvedena do bezpečného stavu.
                                         e/  Je zakázáno manipulovat se zbraní mimo vyhrazená místa.                                         e/  Je zakázáno manipulovat se zbraní mimo vyhrazená místa.
                                         f/  Je zákázáná konzumace alkoholických nápojů před a během střelby.                                         f/  Je zákázáná konzumace alkoholických nápojů před a během střelby.



Disciplinární ustanovení a tresty:Disciplinární ustanovení a tresty:  a/  Všichni střelci jsou povinni znát propozice závodu.a/  Všichni střelci jsou povinni znát propozice závodu.
                                                      b/  Při porušení pravidel může rozhodčí udělit následující tresty:                                                      b/  Při porušení pravidel může rozhodčí udělit následující tresty:

      - napomenutí- napomenutí
      - odečtení nejlepšího zásah- odečtení nejlepšího zásah
         -diskvalifikaci         -diskvalifikaci

          
Chyby při střelbě: a/ Za každou ránu, kterou střelec vypálí před povelem "PÁLIT!", nebo po povelu k ukončení           Chyby při střelbě: a/ Za každou ránu, kterou střelec vypálí před povelem "PÁLIT!", nebo po povelu k ukončení           
                                  střelby, se střelci odečte nejlepší zásah a dva body.                                  střelby, se střelci odečte nejlepší zásah a dva body.
                             b/ Při střelbě do cizího terče se střelci, který chybu zavinil,  zásahy v cizím terči nepočítají.                               b/ Při střelbě do cizího terče se střelci, který chybu zavinil,  zásahy v cizím terči nepočítají.  
                                 Střelec bude potrestán odečtením 2 bodů za každý zásah.                                 Střelec bude potrestán odečtením 2 bodů za každý zásah.

Závady:Závady:  Závadu ohlásí závodník rozhodčímu, který určí zda jde o závadu zaviněnou střelcem nebo Závadu ohlásí závodník rozhodčímu, který určí zda jde o závadu zaviněnou střelcem nebo 
                   o technickou závadu.                    o technickou závadu. 

IV. ČASOVÝ ROZPIS
09.00-9.30     prezentace
09.30   zahájení soutěže, poučení soutěžících
09.45   zahájení závodů
12.00-13.00   předpokládané ukončení soutěží

Ukončení: Vyhlášení výsledků a předání cen cca do 30 minut po odstřílení posledního účastníka závodu. 

V. Závěrečná a schvalovací ustanovení 
       a)  každý účastník soutěže je povinen se řídit ustanovením těchto propozic, poučením před zahájením závodu 
       a provozním řádem střelnice;   

b)  pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic z technických a nepředvídaných okolností; 
       c)  všichni účastníci závodu jsou přesně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici;    

d)  závodníci startují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu; 
 

PŘEDPIS STŘELECKÉ SOUTĚŽE „PRVNÍ VÝSTŘEL“
konané dne 5.1.2019

    
Soutěžní disciplíny

VPi nebo VRe
Nástřel 3 rány / 2 min

Položka 1 15 ran obouruč / 6 min
Vzdálenost 25 metrů
Terč 135/P-I

Položka 2 15 ran obouruč / 6 min
Vzdálenost 25 metrů
Terč PS07

Střelec použije vždy jednu zbraň pro disciplínu a polžky, délka hlavně max. 6“, pozorovací dalekohled povolen.
Změna podmínek střelby náleží výhradně hlavnímu rozhodčímu po dohodě s pořadatelem dle počasí a stavu střelnice.
Pořadatel může změnit terče ve vypsaných disciplínách. 

Karel Hartl                     Stanislav Voříšek 
Předseda organizačního výboru                                       Hlavní rozhodčí            
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