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P R O P O Z I C E 
 

střelecké soutěže „O pohár velitele posádky“ 
 

A) základní ustanovení 
 
Střelecká soutěž z pistole (revolveru) a útočné pušky CZ 805 BREN A1 jednotlivců a tříčlenných 
družstev. 
 
Číslo soutěže:     0809 
Oblast:     Jindřichohradecká 
 
 
B) všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel soutěže:       Velitel posádky Jindřichův Hradec 
Organizátor soutěže:      VÚ 6069 a KVZ FRUKO Jindřichův Hradec 
Termín soutěže:   18. 5. 2013 
Místo konání:    Střelnice Kunžak 
Organizační a soutěžní výbor: 
Ředitel soutěže:   kpt. Ing. Vlastimil DYRYNK 
Hlavní rozhodčí:   p. Jindřich NĚMEC, č. 0-009 
Tajemník organizačního výboru:       p. František TOMAN 
Rozhodčí disciplín:   p. František TOMAN, 2-259, p. Štefan MESÁROŠ, 2-187, 
                                                      p. Václav LANDKAMER, 2-171, p. Robert KUTIL, 2-165, 

                                          p. Albert WRZECIONKO, 1-063, p.Vojtěch BREJŽEK 
p. Jaroslav JANKO st., 3-256 

Hodnotící komise:   p. Zdeněk KRUBA, 1-054, kpt. Ing. Vlastimil DYRYNK  
Přejímka zbraní:    p. Albert WRZECIONKO, 1-063 
 
 
C) technická a bezpečnostní ustanovení 
 
Charakteristika soutěže:    Volná soutěž podle pravidel KVZ 
 
Střelecké disciplíny: 
 
1)  Mířená střelba z velkorážové pistole nebo revolveru (vlastní zbraň), pro VZP zabezpečí    
      pistole pořadatel (losovaná zbraň) 
- počet nábojů:   3 rány nástřel, 15 ran soutěžních, 
- terč a vzdálenost:   terč 77/P, vzdálenost  25 m, 
- provedení střelby:   2 minuty nástřel, 6 minut na položku, 
- hodnocení:   H = z (součet zásahů v terči). 
 
2)   Polohová střelba z útočné pušky CZ 805 BREN A1 (losovaná zbraň) 
 -    počet nábojů:   3 rány nástřel vleže,  

10 ran soutěžních vleže, 
 -    terč a vzdálenost:   terč 135/P, vzdálenost 100 m, 
 -    provedení střelby:   2 minuty nástřel, 4 minut na položku, 

položky - vleže,  
 -    hodnocení:   H = z (součet zásahů v terči). 
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3 )  Akční střelba „volná úloha“ z velkorážové pistole nebo revolveru    
- počet nábojů:   max. 18 ran,  povinné přebití, 
-     terč a vzdálenost:   kombinace kovových a papírových terčů,  
- provedení střelby:   střelba bude vedena z pouzdra, střelba měřená Timerem, 
- hodnocení:   H = z - t (součet zásahů v terči minus dosažený čas, zásah          
-                                                      železného terče se počítá za 10 bodů). 
 
4)  Hod granátem na cíl (350 g) 
-     cíl:     okop se třemi figurami, 
- počet hodů:   3 zkušební a 5 soutěžních gumových granátů, 
-  vzdálenost:   20 m (pro věk do 50 let) a 15 m (pro věk nad 50 let), 
- hodnocení:       zásah okopu 3 body, zásah 1 m před a za okop 1 bod. 
 
Povolené zbraně a střelivo: 
- samonabíjecí pistole a revolvery ráží 7,62 mm až 12 mm bez úprav, které nepatří k továrně 

vyrobeným zbraním, s maximální úsťovou energií použitého střeliva 450 J, povolena jsou pouze 
otevřená mířidla, 

- útočné pušky CZ 805 BREN A1 a střelivo Nb 5,56x45, SS 109, 
- pro vojenské družstvo VZP 9 mm Pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM a střelivo Nb 9x19 FMJ 8g, 

Luger NATO. 
 

Použité zbraně a střelivo musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a střelivu a všeobecným 
pravidlům SVZ. 

 
Celková spotřeba střeliva do pistole 50 ks. Pistole a střelivo pro VZP, útočné pušky a 

střelivo pro soutěžící zabezpečí pořadatel. 
 
D) organizační ustanovení 
 
a) podmínky účasti: - prezentace v den a místě soutěže od 07:30 do 08:00 hodin, 
 - účast na soutěži (čl. 4  Všeobecných pravidel), 
 - funkcionáři soutěže a závodníci,   
 - členové SVZ, nečlenové SVZ a pořadatelem pozvaní hosté                                                                  
                                                              a vojáci z povolání, 
 - osoby bez zbrojního průkazu se mohou účastnit soutěže                                                                     
      pouze za přímého dohledu instruktora střelby, 
 - základní potřebné doklady - platný členský průkaz SVZ ČR,    

   občanský průkaz (pro nečleny a hosty), zbrojní průkaz              
   a průkaz zbraně, 

 
b)  protesty: - protest je možno podat kdykoliv průběhu soutěže  písemně        
                                                              hlavnímu rozhodčímu, nejpozději však 15 minut po     
                                                              zveřejnění výsledků s vkladem 200 Kč, 
 
c) zdravotní zabezpečení: - zabezpečeno péčí organizátora - pohotovostní vozidlo a   
                                                              zdravotník VÚ 6069, 
 
d) příležitostný příspěvek: - 120 Kč na osobu (hrazeno při prezentaci), 
    VZP vojenská družstva bez poplatku, 
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e) pojištění: - závodníci se zúčastní soutěže na vlastní náklady a nebezpečí,
  
f) vybavení účastníků: - povinná ochrana očí a sluchu, VZP oděv vz.95 (v případě   
                                                               nepříznivého počasí Gore-tex), 
 
g) občerstvení: - občerstvení zajištěno péčí organizátora, 
 
h) časový plán soutěže: - prezentace, přejímka zbraní 07:30 - 08:00 hodin, 
 - porada rozhodčích, nástup  08:00 - 08:15 hodin, 
  - vlastní soutěž 08:30 - 15:00 hodin, 
  - vyhodnocení soutěže a předání cen 16:00 - 16:15 hodin, 
  - časový průběh bude upřesněn při zahájení soutěže. 
 
i) ocenění závodníků:  - první jednotlivec a družstvo – pohár, 
 - první tři jednotlivci a družstva – medaile a diplomy. 
  
E) závěrečná ustanovení 
 
a) povinnost všech účastníků řídit se propozicemi soutěže, 
b) právo pořadatele na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností, 
c) účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici, 
d) závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu, 
e) ztrátu zbraní a munice neprodleně hlásit vojenské policii, 
f) zákaz používán alkoholu v průběhu soutěže. 
 
Případné dotazy u tajemníka organizačního výboru tel. 605 500 181, e-mail toman.fr@centrum.cz. 
 
Propozice projednal organizační výbor a schválil ředitel soutěže dne 12. 4. 2013. 
 
 
  Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí 

  
kapitán Ing.Vlastimil D Y R Y N K 

 

 Jindřich N Ě M E C  

 
 

       
 
 
   
 
           


