30. ročník mezinárodní střelecké soutěže

akce je pořádána k 74. výročí ukončení
II. světové války v Evropě
CHEB 26. – 27. 4. 2019

v rámci soutěže je pořádán:
„OTEVŘENÝ EVROPSKÝ ARMÁDNÍ ŠAMPIONÁT“
o Putovní poháry
Ministra obrany a Náčelníka Generálního štábu
Armády České republiky,
„OTEVŘENÝ EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT IPA“
o Putovní pohár IPA – sekce České republiky,
„ŠAMPIONÁT

AVZO TSČ ČR KARLOVARSKÉHO KRAJE“
o Putovní pohár AVZO TSČ České republiky
ve střelbě ze samopalu vz. 58
a velkorážní pistole CZ P-09

Akce je finančně podporována městem Cheb
a spolkem AVZO TSČ České republiky

Základní informace
Hlavní pořadatel:Okresní kolegium AVZO – TSČ Cheb
Spolup o řadatelé: Střelecký klub AVZO Cheb
Mezinárodní policejní asociace IPA – sekce ČR
Partneři: Město Cheb
Kulturní centrum Svoboda Cheb
Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod
Sellier & Bellot a.s., Vlašim

Termín a místo konání:
Pátek

26. 4. 2019

Sobota 27. 4. 2019
Sobota 27. 4. 2019

Střelecká soutěž pro soutěžící střílející v pátek
Cheb – střelnice Myslivna
Střelecká soutěž pro soutěžící střílející v sobotu
Cheb – střelnice Myslivna
Slavnostní vyhodnocení
Kulturní centrum Svoboda Cheb

Všeobecné podmínky soutěže:
Vzhledem k omezené kapacitě střelnice je nutné zvolit na Registrační
kartě den střelby. Účastnický poplatek pro soutěžící je 2 000,- Kč za družstvo.
Platbu lze provést v hotovosti v Kč i v EUR. V tomto případě bude přepočet
určen v aktuálním datu kursem KB – nákup.
Úhradu účastnického poplatku, pokud nebyl zaplacen předem, provede
vedoucí družstva za celé družstvo při prezenci. Neúplná družstva nebudou
prezentována. Pořadatel nezabezpečuje doplnění těchto družstev. Není možná
ani platba jen za část družstva. Při prezenci upřesní vedoucí družstva aktuální
jména střelců a obdrží propozice soutěže, vstupenky, visačky se startovními
čísly a časy střelby spolu s ostatními materiály k soutěži.

Doprava a ubytování:
Všichni pozvaní účastníci si dopravu zabezpečí vlastními prostředky.
Ubytování si účastníci soutěže hradí sami. Ubytování lze zájemcům zajistit na
základě vyplněného formuláře zaslaného s pozvánkou, vyplněné žádosti na
internetových stránkách nebo po telefonickém dohovoru.

Protesty:
Protesty lze podat hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 30 minut po
zveřejnění výsledků v logistickém prostoru soutěže. Protest má právo podat
každý soutěžící po složení 500,- Kč.

Kategorie pro vyhodnocení:
Název

Zařazení

Armáda

A „Evropský šampionát“

Armáda České republiky + zahraniční,
Vojenské školy a policie

B IPA

IPA České republiky + zahraniční

C Policie

Policie České republiky + zahraniční

D Zastupitelské úřady

Velvyslanectví + konzuláty v ČR

E AVZO „Šampionát AVZO“

Spolky AVZO TSČ České republiky

F Střelecké kluby

Střelecké organizace ČR +
zahraniční, Kluby vojáků v záloze

G Instituce + firmy

Státní a ostatní instituce (úřady) + firmy ČR
+ zahraniční

Družstva žen i jednotlivé ženy jsou hodnoceny také zvlášť ze všech kategorií

Vyhodnocení a ceny:
Za 1.―3. místo družstev i jednotlivců v každé kategorii součtem bodů ze
Sa + Pi bude udělen diplom, medaile a věcná cena.
Za 1. místo bude udělen pohár nebo plaketa.
Za 4.―10. místo družstev i jednotlivců v kategoriích „A“, „B“ a
„E“ součtem bodů ze Sa + Pi bude udělen diplom.
Za 1.―3. místo družstev i jednotlivců v absolutním pořadí součtem bodů
ze Sa + Pi bude udělen diplom.
Za 1. místo bude udělen pohár nebo plaketa.
Za 1.―3. místo družstev i jednotlivců v absolutním pořadí za každou zbraň
zvlášť bude udělen diplom.
Za 1. místo bude udělen pohár nebo plaketa.

Za 1.―3. místo jednotlivých žen i ženských družstev součtem bodů ze
Sa + Pi bude udělen diplom, medaile a věcná cena.
Za 1. místo bude udělen pohár nebo plaketa.
Za 1.―3. místo jednotlivých žen i ženských družstev v absolutním pořadí
za každou zbraň zvlášť bude udělen diplom.
Za 1. místo bude udělen pohár nebo plaketa.
Na základě platných limitů AVZO TSČ ČR bude udělena I. – III. střelecká
výkonnostní třída za součet bodů z výsledků střelby z obou zbraní.

Program soutěže:
Čtvrtek 25. 4. 2019

12.00―18.00 Prezence soutěžících
do 18,00
Příjezd vzdálenějších účastníků a jejich ubytování
10.00―18.00 Možnost tréninku ze samopalu

Pátek

26. 4. 2019

06.00―07.30 Prezence soutěžících
08.20―17.00 Vlastní střelba (platí pro družstva střílející v pátek)

Sobota 27. 4. 2019

06.00―07.30 Prezence soutěžících
08.20―15.00 Vlastní střelba (platí pro družstva střílející v sobotu)

Sobota 27. 4. 2019

od 19.30

Slavnostní vyhodnocení soutěže
Kulturní centrum Svoboda Cheb

Technická ustanovení soutěže:
Obecné podmínky:
• Soutěž bude zahájena v pátek 26. 4. a v sobotu 27. 4. 2018 vždy v 7,30
hod.
• Ke vstupu slavnostního vyhodnocení na sobotu 27. 4. 2019 je nutná
vstupenka vydaná pořadatelem, která je součástí PROPOZIC SOUTĚŽE a je
platná pouze pro jednu osobu.
• Vstup na střelnici bude umožněn pouze na příslušnou visačku. Visačky pro
návštěvníky budou vydávány u prezence soutěže. Parkování vozidel účastníků
je možno v blízkosti prostoru logistického zabezpečení soutěže.
• Každý střelec se musí obeznámit se všemi podmínkami soutěže včetně
bezpečnostních opatření, uvedených v propozicích, která před vlastní střelbou
spolu se souhlasem o zpracování jeho osobních údajů podepíše.

• Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let. Dětem do 14. let je vstup na
střelnici zakázán. Mladiství od 14. let se smí na střelnici pohybovat jen v
doprovodu dospělé osoby.
• Střelcům je zakázáno před střelbou konzumovat alkoholické nápoje nebo
omamné či povzbuzující látky.
• Nekorektní či nečestné jednání soutěžících v závodě může vést k
diskvalifikaci nebo vyloučení ze závodu. Osoby, které jakýmkoli způsobem
narušují hladký průběh závodu, budou ze střelnice pořadatelem vykázány.
• Samotné propozice soutěže nejsou vstupenkou na soutěž ani na její
vyhodnocení.
• Střelecká soutěž není veřejnou akcí. Mohou se jí zúčastnit jen zaregistrovaná
tříčlenná družstva a pozvaní hosté.
• Ústroj pro účastníky soutěže:
– Střelecká soutěž – polní či pracovní uniforma, sportovní oděv
– Slavnostní vyhodnocení – pouze vycházková uniforma, společenský oděv
• Povinné je použití chráničů sluchu. Každý účastník soutěže je povinen
zabezpečit si ochranu sluchu vlastními prostředky.

Zbraně a střelivo:
• Soutěž tříčlenných družstev je uskutečněna ve dvou disciplínách. Každý soutěžící
střílí obě disciplíny. Samopal i pistoli odstřílí celé družstvo dle časového rozpisu v
jeden den. Jednotlivý závodník může střílet pouze jednou. Není možné, aby střílel za
více než jedno střelecké družstvo.
– Samopal vz. 58 – Střelba ostrým střelivem, poloha „vstoje“ na vzdálenost
100 m, terč nekrytě ležící figura s kruhy 135/P, počet ran 13 – hodnoceno 10
nejlepších.
– Pistole CZ P-09 – Střelba ostrým střelivem, poloha „vstoje“ na vzdálenost 25
m, držení zbraně libovolné, terč mezinárodní 50/20, počet ran 13 – hodnoceno10
nejlepších.
Nástřel Sa vz. 58 je proveden dle technického předpisu na 100 m hledím č 3 na spodní
okraj terče.

• Způsob střelby pro obě disciplíny:
Každé družstvo má na palebné čáře připraveno:
- zbraň, 3 x zásobník a 1 dalekohled

• Vedoucí družstva obdrží před střelbou každé disciplíny 39 kusů nábojů pro
celé družstvo u výdejců munice.

Organizace střelby:
• Čas celého družstva na střelbu včetně přípravy a odchodu je 20 minut. Čas
vlastní střelby je 10 min.
V této době musí odstřílet na svůj terč dle pořadí zleva od nejnižšího
startovního čísla závodníka všichni členové družstva, přičemž nejnižší startovní
číslo má vedoucí družstva. Označení terčů na stavech pro družstvo je zleva
písmeny A, B, C. Čísla stavů jsou označena souhlasně s čísly střeleckých
stanovišť zleva od 1 do 10. Číslo stanoviště družstva je též uvedeno vzadu na
visačce závodníka.
Dalekohled slouží ke korekci střílejícího právě nestřílejícím závodníkem.
Střelivo bude vydáváno vedoucímu družstva na střelnici 10 minut před časem
střelby, uvedeném na visačce na základě odběrných lístku vydaných při
prezenci.
• Čas nástupu směny ke střelbě mezi oběma zbraněmi jsou dle rozdělovníku
uvedeny na visačce závodníka. V sobotu při odpoledních posledních směnách
je tento čas zkrácen na 40 minut. Časy začátků směn na samopal i pistol jsou
uvedeny na visačce každého závodníka. Změna je možná jen z vážných
provozních důvodů. V případě neobsazeného stavu v některé ze směn může
pořadatel tento stav využít pro vlastní potřebu.

Cizí nadpočetné zásahy:
• Kontrola cizích nadpočetných zásahů:
Soutěžící, který během střelby nebo bezprostředně po střelbě nalezl na kterémkoliv z
terčů svého družstva cizí nadpočetné zásahy, ohlásí je bezodkladně nejbližšímu
rozhodčímu na palebné čáře a může požádat o kontrolu terčů na stavech.
Poslední okamžik, kdy je možné požádat o kontrolu, je před výměnou terčů. Rozhodčí
zkontroluje terče za přítomnosti vedoucího družstva a zásahy, které uzná jako cizí,
zřetelně označí. Uzná-li rozhodčí, že v terči jsou cizí nadpočetné zásahy, ale není
možné určit, které to jsou, označí zásahy s nejnižší bodovou hodnotou.
• Hodnocení cizích nadpočetných zásahů:
Cizí nadpočetné zásahy, označené rozhodčím jako cizí, se nezapočítávají.
Jsou-li v terči neoznačené nadpočetné zásahy, závodníkovi se nejprve škrtnou
nejlepší nadpočetné zásahy a dále se postupuje jako při hodnocení terče bez
nadpočetných zásahů.

Kontrola a hodnocení terčů:
• Kontrola terčů na stavech:
Vedoucí družstva může ihned po ukončení střelby požádat rozhodčího o kontrolu terčů
na stavech. Důvodem může být kontrola počtu zásahů nebo kontrola vícenásobných
zásahů v terčích jeho družstva. Tuto kontrolu může vyžádat i rozhodčí a vedoucí
družstva je povinen se jí na požádání rozhodčího účastnit.
• Způsob kontroly terčů na stavech:
Kontrolu provádí jeden nebo více rozhodčích v prostoru terčů za možné
přítomnosti vedoucího družstva. Bez pokynu rozhodčího nesmí nikdo vstoupit
do prostoru mezi palebnou čárou a terči. Vedoucí družstva dbá pokynů
rozhodčích a nesmí se dotknout žádných terčů, ani svého družstva ani jiných
družstev.
• Výsledky kontroly terčů na stavech:
Rozhodčí rozhodne při kontrole terčů na stavech o počtech zásahů a o
vícenásobných zásazích. Výsledek kontroly terčů na stavech je zaznamenán na
kontrolované terče a není možné proti němu později podat protest.
• Hodnocení terčů:
Hodnocení terčů probíhá v určeném prostoru na střelnici. Vedoucím družstev je
umožněna vizuální kontrola terčů svého družstva.
•

Hodnocení jednotlivců a družstev z každé zbraně zvlášť:
Při rovnosti bodů od 1. - 10. místa rozhoduje:
- podle nejvyššího počtu desítek, devítek, osmiček atd.,
- pokud není pořadí tímto způsobem vyřešeno, rozhodne nejvzdálenější vstřel
od středu terče jako horší umístění.

•

Hodnocení jednotlivců a družstev z obou zbraní dohromady:
Při rovnosti bodů na 1. - 10. místě rozhoduje:
- lepší výsledek z pistole,
- pokud přesto zůstává rovnost bodů, rozhodne se viz výše

•

Výsledkové listiny:
Průběžné bodové výsledkové listiny budou po oba dny vyvěšovány v prostoru
logistického zabezpečení soutěže do dvou hodin po skončení střelby každé
směny. Průběžná výsledková listina za pátek 26. 4. bude zveřejněna po
ukončení prvního dne na webových stránkách a bude vyvěšena v sobotu 27. 4.
ráno v logistickém prostoru soutěže.

Konečná výsledková listina bude vyvěšena v sobotu 27. 4. po součtu výsledků
na dobu 30 min. v logistickém prostoru soutěže. Soutěžícím bude na
vyhodnocení dne 27. 4. 2019 vydávána konečná výsledková listina na základě
odběrných lístků od 19,30 hod.
Do dvou dnů bude též zveřejněna na internetových stránkách OK AVZO – TSČ
Cheb – www.avzo–cheb.cz.

Bezpečnostní opatření:
Na palebné čáře a v prostoru střeliště je při závodě KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.
Závodníkům je před a během závodu ZAKÁZÁNO POŽÍVÁNÍ
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, DROG a DOPINGOVÝCH LÁTEK.
Nerespektování tohoto ustanovení musí být důvodem k diskvalifikaci.

Zbraně mohou být nabíjeny pouze na palebné čáře a pouze po povelu nebo signálu
„NABÍJET“ nebo „START“. V ostatních případech musí být stále vybité. Při nabíjení
musí ústí hlavně směřovat do prostoru terčů. Zásobníky jsou součástí zbraně. Před
výše uvedenými povely se do nich nesmějí vložit náboje.
V průběhu soutěže může být zbraň odložena jen po vyjmutí nábojů a zásobníku,
otevřeném závěru. Když byl dán povel „STOP“ nebo „VYBÍT“, musí být střelba
okamžitě zastavena, střelci musí vybít své zbraně a uvést je do bezpečného stavu.
Ve střelbě se smí pokračovat pouze po opětném vydání povelu nebo signálu
„START“. Po povelu nebo signálu „STOP“ nebo „VYBÍT“ musí střelci okamžitě
zastavit střelbu, vybít své zbraně, uvést je do bezpečného stavu a odložit na střelecký
stolek. Ve střelbě je možno po přerušení pokračovat, až když byl znovu dán povel
„NABÍJET“ „START“.
Závodník, který vystřelí před povelem „NABÍJET“ nebo po povelu „VYBÍT“, musí být
diskvalifikován. Závodník, který vystřelí před povelem „START“ nebo po povelu
„STOP“, může být diskvalifikován.
Základní povinností střelce je: po posledním výstřelu se musí střelci před
opuštěním střeleckého stanoviště přesvědčit, že v nábojové komoře nebo
v zásobníku není náboj a tuto skutečnost si musí nechat zkontrolovat
rozhodčím na střelišti. Se zbraněmi se nesmí manipulovat, pokud je obsluha
před palebnou č arou, nerespektování musí vést k diskvalifikaci.

Ústroj na vyhodnocení:
příslušníci ozbrojených složek – společenská uniforma
všichni ostatní – společenský oblek
Organizační otázky:
• Fotografování s bleskem je na střelnici v průběhu střelby zakázáno.
• V průběhu soutěže i při vyhodnocení je možno zakoupit občerstvení dle
vlastního výběru.
• Vstup na střelnici, slavnostní vyhodnocení a ostatní doprovodné akce budou
umožněny pouze na vstupenku vydanou pořadatelem.
• Vyplněnou přihlášku na soutěž zašlete na níže uvedenou adresu do 23. 4.
2019.
• Prezence závodníků v uvedených termínech a časech je pouze v kanceláři OK
AVZO – TSČ Cheb - 1. poschodí, Karlova 17, 350 02 Cheb.
• Pro zahraniční účastníky bude po celou dobu soutěže zabezpečena výměna
peněz.
• V případě neúplných družstev mohou být tato doplněna pořadatelem na plný
počet tří závodníků. Platbu za tato družstva bude však vysílajícím subjektem
hrazena v plné výši.
• Střelecká činnost v rámci této soutěže není kryta žádnou úrazovou, majetkovou
či odpovědnostní pojistkou. Účastníci zde vykonávají činnost na vlastní
nebezpečí.
• Konkrétní jména hlavních funkcionářů soutěže budou zveřejněna až
v samotných propozicích akce.

Telefon: 00420/736 421 216

