SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ
ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.

PROPOZICE
MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
VE STŘELECKÝCH ŠTAFETÁCH TROJIC
Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE a REVOLVERU
XXI. ročník
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
NÁZEV A ROČNÍK SOUTĚŽE

Mistrovství České republiky ve střeleckých štafetách trojic
z velkorážové pistole (revolveru) - XXI. ročník
Vítěz předchozího ročníku: družstvo SČS Louny

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
POŘADATEL SOUTĚŽE: Svaz branně-technických sportů České republiky, z. s.
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE: STS Prácheňsko z. s.
TERMÍN KONÁNÍ: Sobota dne 19.května 2018
MÍSTO KONÁNÍ: Střelnice STS Prácheňsko
SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
Předseda: Mgr.František Němec
Ředitel soutěže: JUDr. Vladimír Frič
Hlavní rozhodčí: Stanislav Koliasa
Ekonom soutěže: Ilona Procházková
Správce střelnice:Libor Pichlík
Inspektor zbraní Libor Pichlík
SLOŽENÍ SOUTĚŽNÍHO VÝBORU
Předseda: JUDr. Vladimír Frič
Místopředseda Stanislav Koliasa
Předseda hodnotící komise: Emil Blaha
USTANOVENÍ O DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH
Hlavní rozhodčí: Stanislav Koliasa
Předseda hodnotící komise: Emil Blaha
Řídící střelby: Stanislav Koliasa

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

PODLE JAKÝCH PRAVIDEL SE SOUTĚŽÍ
Soutěží se podle „Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení střeleckých štafet
z velkorážové pistole a revolveru“
VÝČET SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN A SPECIFIKACE JEJICH PLNĚNÍ
Střelecká štafeta tříčlenných družstev. Každý člen družstva střílí 6 ran. Závodníci
si připraví na palebné čáře zvlášť pistoli (revolver) a zvlášť zásobník s celkem šesti
náboji, (revolver s vyklopeným válcem). Startují z přípravné čáry. Nabíjejí na
palebné čáře. Každý člen štafety musí jednou ze svých 6 ran sestřelit jeden
kovový sklápěcí terč, který musí padnout. Zbytek nábojů střílí do papírového
terče. Štafeta se předá vždy 6. výstřelem prvního a druhého člena družstva.
Startuje se na zvukový signál timeru. Čas plnění úkolu štafety se měří s přesností
na 0,01 vteřiny a končí 18. výstřelem štafety.

-3HERNÍ SYSTÉM
1) Střílí tříčlenná družstva pobočných spolků SBTS a kolektivních členů
SBTS ČR.
2) Každé družstvo střílí štafetu celkem 6x a to pokaždé na jiném stanovišti.
HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
1) Celkové hodnocení soutěže se stanoví součtem výsledků ze všech tří
provedení štafet.
2) Výsledek každého provedení štafety se hodnotí dle vztahu H=z-t
(H=výsledek, z=počet dosažených bodů v papírovém terči, t=dosažený čas)
3) Při celkové rovnosti bodů rozhoduje celkové větší z. Dále rozstřel na stanovišti
č.1
POVOLENÉ ZBRANĚ A STŘELIVO
Zbraně v rozsahu Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SBTS ČR.
Střelivo v rozsahu povoleném pro střelbu na kovové siluety. Odpor na spoušti
zbraně bude měřen.

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěže se mohou zúčastnit pouze tříčlenná družstva, která se kvalifikovala dle
stanoveného klíče z kvalifikačních přeborů ve střeleckých štafetách.Družstvo –
účastníka Mistrovství ČR musí mít nejméně dva členy, kteří si vybojovali účast.
Třetí člen může být nahrazen z důvodů nepředvídatelných okolností jiným členem
vysílající organizace s písemným souhlasem statutárního orgánu. Nesplní-li
kvalifikované družstvo podmínku účasti nejméně dvou členů družstva, které si
postup vybojovalo, může se mistrovství ČR zúčastnit pouze mimo soutěž.
Maximální počet účastníků je dán 20 družstvy. Automatické právo účasti má
vítězné družstvo mistrovství ČR 2017, družstvo pořadatele a organizátora soutěže.
Zúčastnit se mohou i družstva žen z pobočných spolků SBTS pokud nepostoupí
přímo z kvalifikace.
Přehled družstev, která se kvalifikovala na M ČR – viz Příloha
TERMÍN, FORMA, OBSAH A ADRESA ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky se nezasílají. Účast je daná kvalif ikací. Nemůže-li se družstvo
zúčastnit, písemně nebo telefonicky se o mluví do 16. 5. 2018 řediteli soutěže
JUDr. Vladimíru Fričovi, tel. 220 809 588, e-mail sekr@sbts.cz.
PODMÍNKY PREZENCE
Při prezenci předloží každý účastník platný členský průkaz SBTS ČR.
U prezence uhradí dle rozhodnutí Rady SBTS ČR každé družstvo příležitostný
členský příspěvek ve výši 300,- Kč.
LOSOVÁNÍ
Losování pořadí štafet proběhne při prezenci.
PROTESTY
Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu písemně s vkladem 500,- Kč.
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
Zdravotní zabezpečení bude zajištěno péčí organizátora soutěže.
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Všichni účastníci soutěže startují na vlastní náklady, nebo na náklady vysílající
organizace.
STRAVOVÁNÍ
Za úplatu přímo v místě konání soutěže.
ÚSTROJ A VYBAVENÍ
Ústroj účastníků soutěže je libovolná. Každý účastník soutěže je povinen používat
chrániče sluchu a ochranné brýle.
ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
Výsledková listina bude účastníkům soutěže rozeslána nejpozději do 1 týdne od
skončení soutěže.
CENY, TITULY
1) Nejlepší družstvo získá titul přeborníka České republiky ve střeleckých
štafetách z velkorážové pistole a revolveru pro rok 2018.
2) První tři družstva obdrží ceny věnované SBTS ČR.
INFORMACE
Mgr. František Němec, mail: nef@iol.cz,
mobil: 731408949
JUDr. Vladimír Frič - mail : sekr@sbts.cz,
telef.: 220 809 588

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE

ČASOVÁ OSNOVA PRŮBĚHU SOUTĚŽE
08.00-08.50hod. prezence na střelnici
09.00- 09.20 hod. zahájení, rozprava účastníků soutěže
09.30 – 14.30 hod. plnění disciplíny na jednotlivých stanovištích
14.50 – 15.15 hod. vyhlášení výsledků soutěže, odjezd

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními těchto propozic.
2)Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření
při střelbě a na střelnici a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.
3)Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů nepředvídatelných
okolností.

SCHVALOVACÍ ČÁST

KDO A KDY PROPOZICE SCHVÁLIL
Propozice byly schváleny Radou SBTS ČR dne 21. dubna 2018.

Ředitel soutěže
JUDr. Vladimír Frič v. r.

Hlavní rozhodčí
Stanislav Koliasa v. r.
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