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I. Základní a všeobecná ustanovení: 
 
Druh soutěže 
Střelecká soutěž jednotlivců a dvanáctičlenných reprezentačních družstev Slovenska, Moravy a Čech,  
členů SVZ ČR a SZVvZ SR. 
Soutěž je zařazená do kalendáře sportovních akcí SVZ ČR pod číslem A3-0011 
 
Pořadatel:  Svaz vojáků v záloze ČR, z.s., U Pergamenky 3,  110 04 Praha 4 
 
Organizátor:  KVZ Liberec, p.s., Gagarinova 873, 460 07 Liberec 6 
 
Čestné předsednictvo: Lena Mlejnková, starostka města Semily 
   Plk. gšt. Ing. Miroslav Brázda, ředitel KVV Liberec 
   Pplk. v zál. Ing. Oldřich Přecechtěl, předseda SVZ ČR 
 
Místo a den konání: Střelnice SSK Semily,  24. 9. 2022 
 
Organizační výbor: Předseda org. výboru 
                                           a ředitel soutěže         –   Ing. Miroslav Hanzlík, č. rozh. 1-001 
   Hlavní rozhodčí         –   Dušan Poleno, č.rozh..1-136 
   Tajemník soutěže      –    Miloš Vnouček 
   Správce střelnice       –    Bohumil Šída, č. rozh. 2-366 
   Zdravotník a 

administrativní.práce  –  Bohuslava Dudová 
   Inspektor zbraní          –  Luboš Bukvic, č.rozh. 3-617 
 
Soutěžní výbor: Je tvořen ředitelem soutěže, hlavním rozhodčím a předsedou hodnotící komise. 

Vedoucí družstev jsou čestnými členy soutěžního výboru bez práva hlasovat.                
     
Ostatní funkcionáři: Řídící střelby -    Dušan Poleno, č. rozh. 1-136 

Předseda HK –   Jaroslav Louda, č. rozh. 1-140 
Členové HK        -    Věra Pokorná, č. rozh. 2-300 
Terčoví rozhodčí –   budou určeni na místě ze sboru rozhodčích 

    
V případě potřeby dalších rozhodčích budou tito určeni na místě ze sboru rozhodčích SVZ. 
 
II. Technická ustanovení 
 
Disciplíny: 1. VPs/VRs 1 – střelba z pistole či revolveru na přesnost, 5+10, terč 135/P, čas na nástřel  

2 min, 4 min. na soutěžní položku, vzdálenost 25 m 
   

2. VPs/VRs 5 – střelba z pistole či revolveru na přesnost, 5+10, terč 77/P, čas na nástřel  
  2 min, 4 min. na soutěžní položku, vzdálenost 25 m 
   

3. VPs/VRs 9 -  střelba z pistole či revolveru na přesnost, 5+10, terč SČS D-1 ( body hlava 
15,9,8; dole 10,9,8,7,6,5), čas na nástřel 2 min, 4 min na soutěžní položku, vzdálenost 25 m 

   
Provedení disciplín  vstoje ze stolku.                                 
 
Soutěží se podle platných pravidel sportovní střelecké činností SVZ ČR. 
 
   
Zbraně a střelivo:    Vlastní velkorážní pistole a revolvery dle pravidel SVZ. Pro uložení zbraně je povinné  
opaskové pouzdro nebo přepravní schránka. Je zakázáno použití extrémně výkonného či neschváleného střeliva. 
Dalekohled není povolen 
 
III. Organizační a bezpečnostní ustanovení: 
 
Účast:  
Soutěže se zúčastní dvanáctičlenná družstva, do výsledku družstva se započítá výkon deseti nejlepších členů  
družstva. V každém družstvu smí startovat jen dva závodníci s revolverem. Vedoucí družstev zašlou řediteli  
soutěže mailem nejpozději do 11. 9. 2022 seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, data narození 
a bydliště. 
 



Porada a losování startovních čísel 
Vedoucí družstev se s ředitelem soutěže zúčastní 23.9.2022 ve 20.30 hod krátké porady,  během níž si vylosují 
číslo družstva. Z tohoto čísla vyplynou startovní čísla závodníků, např. družstvo I. bude mít č.1,4,7, ….atd. 
 
Ocenění výkonů: 
Hodnoceno bude pořadí družstev, dále pak pořadí jednotlivců v součtu disciplín a pořadí jednotlivců 
v disciplínách. 
Vítězné družstvo převezme putovní pohár na 1 rok, pohár a diplom za 1. místo družstev a 12 medailí. 
Družstva na druhém a třetím místě obdrží diplomy a příslušné medaile. 
V soutěži jednotlivců celkem obdrží závodníci na 1. až 3. místě pohár a diplom. 
Vítězové jednotlivých disciplín obdrží pohár a diplom. 
      
Odpovědnost: 
Všichni účastníci se soutěže zúčastní na vlastní odpovědnost, vlastní nebezpečí a budou zaprezentováni 
s podmínkou výslovného souhlasu s uvedením svých osobních údajů, což stvrdí podpisem na prezenční listině. 
 
Pojištění: 
Zaprezentovaní členové SVZ jsou pojištěni smlouvou u VZP a.s., číslo pojistné smlouvy 1310001770.  
 
Zdravotnické zabezpečení: Zdravotník, pohotovostní vozidlo, Nemocnice Semily 
 
Časový program:   8.30 -    9.30 prezentace závodníků, přejímka zbraní, losování start. čísel 
     9.30 -  10.00 slavnostní zahájení, poučení závodníků 
   10.00 – 13.30 provádění disciplín, pořadí nejdříve terč 135/P, pak 77/P a  SČS-D1 
   14.00                   zveřejnění výsledků 

14.30 - 15.00      vyhlášení výsledků a vyhodnocení soutěže  
Ubytování:  
Pro reprezentanty Slovenska a Moravy je zajištěno ubytování  na adrese: 
Hotel „Obecní dům“, Husova 70,513 01 Semily, večeře bude v restauraci „V Pivovaru“ naproti hotelu. Příjezd 
do hotelu po 16.00 hod. 
Požadavky na ubytování, večeři 23. 9. a snídani  24.9., nahlásí vedoucí družstev co nejdříve, nejpozději do 
11.9.2022,  mailem řediteli soutěže.   
 
Stravování: 
Oběd je v den soutěže zajištěn na střelnici pro všechny účastníky.  
 
Bezpečnost:  
Soutěžící a rozhodčí musí mít na střelišti chrániče zraku a sluchu, musí dodržovat pravidla bezpečnosti při 
střelbě a provozní řád střelnice. Soutěžící se musí řídit pokyny a povely řídícího střelby i ostatních funkcionářů.  
 
Protesty:  
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500,- Kč. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch 
organizátora. 
 
IV. Závěrečná ustanovení: 
Kontakt na ředitele soutěže: Ing. Miroslav Hanzlík, Gagarinova 873, 460 07 Liberec 6 
    Tel. +420 724144 049 
    miroslavhanzlik58@gmail.com 
 
Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto propozice v případě závažných okolností. 
Propozice schválila rada KVZ Liberec dne 13. 8. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dušan Poleno     Ing. Miroslav Hanzlík 

hlavní rozhodčí                           ředitel soutěže 
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