
Svaz vojáků v záloze České republiky, Klub vojáků v záloze Shadows TACHOV 

 

 

Střelecký souboj dvojic 
 

Pořadatel soutěže:   KVZ Shadows Tachov  

Technické zabezpečení:  SSK Arnika Tachov 

Místo konání:   Střelnice SSK Arnika Tachov – Tachovská rokle 

Termín soutěže:                   7. července 2018 
 

Organizační výbor: 

Ředitel soutěže:    Jiří Malinský 

Zástupce:   Zbyněk Tribula 

Hlavní rozhodčí:    Josef Kočí 

Rozhodčí:   Pavel Fuksa, Petr Bradáč, Josef Kočí 

 

Technická ustanovení: 

Závod ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole.  

Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR ve znění platném k datu soutěže.  

Režim použití zbraní a střeliva: OPEN. 

 

Disciplina: 

A. Střelecký souboj dvojic na skupinovou terčovou sestavu terčů Pepper Popper 5+5.  

B. 4 náboje pro jednotlivce na 1 utkání. 

C. Způsob hodnocení GAMA. 

D. Disciplína se střílí tasením zbraně z opaskového pouzdra. 

 

Bezpečnostní a organizační ustanovení: 

a) Zbraně v rozsahu a parametrech stanovených Všeobecnými pravidly sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.  

b) Je zakázáno střelivo svítící, průbojné, zápalné, nebo s ocelovým jádrem a každé další střelivo, které zjevně 

poškozuje terče. 

c) Zbraně musí být po celou dobu pobytu na střelnici uloženy a přenášeny v opaskovém pouzdru pevně upevněném 

na opasku a mohou být vyjímány pouze na povel rozhodčího s výjimkou bezpečnostní zóny. Zásobníky musí být 

uloženy zvlášť.  

d) Je povinná ochrana sluchu, povinná ochrana zraku. 
 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici. Nedodržení 

zásad bezpečnosti nebo nesportovní chování bude potrestáno okamžitou diskvalifikací závodníka.  

Závodníci startují na vlastní odpovědnost, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou 

škodu či újmu. Soutěžit mohou i rozhodčí a funkcionáři závodu. 

Účastníci soutěže jsou pojištěni pojistkou dle smlouvy SVZ ČR. 

Účastníci soutěže se musí při prezentaci a přejímce zbraní prokázat povinnými platnými doklady. 

 

Příležitostný členský příspěvek na soutěž:  50,- Kč  

 

Zdravotní zabezpečení:  zdravotník, pohotovostní vozidlo na střelnici. 

 

Časový plán soutěže: 

8:15 - 8:45 prezentace, 

9:00   vlastní soutěž 

 

Závěrečná a schvalovací ustanovení 

Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů nepředvídatelných okolností a je jediný, komu náleží 

jejich výklad.  

Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními těchto propozic.  

      

Drobné občerstvení zajištěno na střelnici. 

 

                Josef Kočí 

Předseda SSK Arnika Tachov        

 


