KOMUNITNÍ CENTRUM PRO VÁLEČNÉ
VETERÁNY BRNO
Dobrovského 27c, 612 00 Brno
www.kcvvbrno.cz
e-mail: vreditel@cvvbrno.cz
Zábrdovická 3, 636 00 Brno
tel.: 973 445 577; 973 445 464
fax: 973 445 611
datová schránka: abkpz5n
www.vnbrno.cz
e-mail: sekretariat@vnbrno.cz

Komunitní centrum pro válečné veterány Brno
ve spolupráci s

201. Pardubice z.s. a spolkem Československý legionář-SPIA Czech,z.s.
Vás srdečně zve na střeleckou soutěž: Memoriál poručíka i. m. Milana Štěrby

POŘADATEL:
Komunitní centrum pro válečné veterány Brno
Československý legionář – SPIA Czech,z.s.
201. Pardubice z.s.
1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 12.3. 2022, střelnice Luková u LANŠKROUNA
GPS: 49°52'37.240"N

16°35'32.035"E

Srdečně Vás zveme na setkání legionářů, válečných veteránů, bývalých i současných příslušníků
armády, přátel, sympatizantů a rodinných příslušníků. Zveme Vás na setkání a střeleckou soutěž,
která je součástí VII. ročníku Mezinárodní střelecké ligy – „International Shooting League“ (od
15let).

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
organizátor soutěže
tajemník
hlavní rozhodčí střelecké soutěže

- Cvejn Jaroslav– Čs. legionář
– Ptáček Jiří – Čs. legionář
– Sedlák Bohuslav – Čs. Legionář

-Všetička Jiří _ 201. Pardubice
rozhodčí na palebné čáře:
- 3x členové spolku Čs. legionář
Technické a provozní zabezpečení střeleb: - technický personál pronajímatele střelnice a
provozovatele střelnice.
VÝBOR SOUTĚŽE:
předseda – Cvejn Jaroslav - Čs. legionář
místopředseda – Ptáček Jiří – Čs. legionář
zapisovatel výsledků a IT – Ptáček Jiří
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2. DISCIPLÍNY: celkem
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1. Sa 58 – mířená střelba - nástřel vleže, 5 ran stoj, 5 ran klek
•
•
•
•

Vzdálenost 50 metrů
3+10 nábojů
Terč – 135 P1 redukovaný
Boduje se součet deseti nejlepších zásahů

2. Pistole 9 mm výběr losováním – Otočný terč 50/20
•
•
•
•

3.

Vzdálenost 25 metrů
3+3 x 5 nábojů (časový limit)
Střílí se ve stoje
Boduje se součet patnácti nejlepších zásahů

Pistole 9 mm – Terč COMBAT+popry +pojízdný terč 135 P
•
•
•
•
•

2 rány do terče COMBAT
2 popry, počet ran dle potřeby
6 ran na pojízdný terč
Střílí se ve stoje
Čas/ součet zásahů / x100

4. Malorážka – Terč Terorista
•
•
•

Vzdálenost 25 m
3+5 ran
Boduje se součet zásahů

Střílí se v tříčlenných družstvech. Hodnotí se součet celého družstva. Dále se hodnotí střelba
každého jednotlivce a zvláště ženy, děti a muži.
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Absolutní vítěz vylosuje výherce dalších hodnotných cen. Výherce bude losován
pouze z přítomných závodníků po vyhodnocení střelecké soutěže.
PROTESTY:
Protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 minut od vystavení terčů dané
směny. Protest má právo podat každý soutěžící po složení manipulačního poplatku 200,- Kč. Není-li
protest uznán za oprávněný, tato částka propadá ve prospěch organizátorů.
3. ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:
Všichni účastníci soutěže - závodníci, rozhodčí, funkcionáři i hosté se soutěže účastní na vlastní
nebezpečí, náklady a odpovědnost a jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, což soutěžící
stvrzují svým podpisem na prezenční listině. Rozhodčí a funkcionáři soutěže se mohou soutěže
zúčastnit i jako závodníci. Stejně tak všichni účastníci souhlasí s pořizováním fotografií, záznamů a
jejich ev. zveřejňováním na webech a sociálních sítích.

S ohledem na současnou situaci (Covid-19) jsou vlastní
zbraně povoleny!!!
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Dle „Provozního řádu střelnice“ Při porušení bezpečnostních opatření bude závodník ze soutěže
vyloučen! Přihlášky k soutěži se podávají emailem, telefonicky a písemně.
Je potřeba dbát hygienických pravidel, platných k 12.03. 2022

Přihlášky do soutěže odešlete nejpozději do 5. 3. 20221
ptacek.j@post.cz
Do přihlášky je nutné napsat: Název družstva
Jméno a příjmení
Bydliště
Číslo zbrojního průkazu nebo OP
Mám, nemám zbraň
1

Přihláška Vám bude zaslána v souboru Excel
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příspěvek:

Pro soutěž činí účastnický příspěvek 350,- Kč/osoba, bude použito na občerstvení účastníků.
Tento příspěvek platí všichni účastníci soutěže, včetně majitelů slevových voucherů.
Na základě přihlášky do soutěže, Vám obratem zašleme slevový voucher. Voucher je nutné
vytisknout a odevzdat při uhrazení účastnického příspěvku. Kdo řádně nepošle přihlášku,
platí ještě k účastnickému příspěvku dalších 350 Kč/osobu

Účastnický příspěvek bude hrazen v hotovosti na místě konání soutěže!
Pořadatel si vyhrazuje možnost zvýšení příspěvku s ohledem na množství osob.
Nutné mít na mysli kapacitu střelnice 120 střelců. Proveďte prosím přihlášení v co nejbližším
termínu!!!!
DOPRAVA
Doprava ve vlastní režii. Střelnice Luková u Lanškrouna
GPS: 49°52'37.240"N

16°35'32.035"E

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:
12. března 2022 - sobota:
08,00 – 09:00 - prezentace, porada, zahájení, instruktáž
09,00 – 16,00 – střelecká soutěž,
16,00 – 16:30 - ukončení střelecké soutěže, vyhlášení výsledků
(úprava časového plánu je plně v kompetenci organizátorů soutěže)
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny těchto propozic, dle počtu přihlášených apod.,
nejpozději však do vyhlášení začátku soutěže. Propozice schválil organizační výbor dne 10.2.2021.

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO VÁLEČNÉ
VETERÁNY BRNO
Dobrovského 27c, 612 00 Brno
www.kcvvbrno.cz
e-mail: vreditel@cvvbrno.cz
Zábrdovická 3, 636 00 Brno
tel.: 973 445 577; 973 445 464
fax: 973 445 611
datová schránka: abkpz5n
www.vnbrno.cz
e-mail: sekretariat@vnbrno.cz

PŘÍLOHA č. 1
Desatero bezpečnosti závodníka:
1. Všichni účastníci střelecké soutěže musí být před jejím zahájením poučeni o dodržování
bezpečnostních opatření při střelbě a manipulaci se zbraní.
2. Účastníci soutěže jsou povinni zdržovat se během střelby v prostoru určeném řídícím
střelby a dodržovat jeho pokyny.
3. Se zbraněmi je povoleno manipulovat pouze na povel řídícího střelby. Ústí zbraně musí
vždy mířit směrem k terčům.
4. Střílející zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby.
5. Střílející musí zastavit střelbu okamžitě při povelu „STOP - PALBU ZASTAVIT!“ nebo
samostatně v případě, že se v ohroženém prostoru objeví osoby.
6. Přenášet zbraně v prostoru střelnice je povoleno jen ve stavu vylučujícím náhodný výstřel.
Zbraň musí být vybita a mít vyjmutý zásobník. Manipulace se zbraní je povolena pouze na
palebné čáře.
7. Výměna střílejících a pohyb osob k terčům se provádí jen na pokyn řídícího střelby po
povelu „STOP - PALBU ZASTAVIT- VYBÍT - K PROHLÍDCE ZBRAŇ“, kontrole zbraní
a jejich odložení ve stavu vylučujícím výstřel.
8. Střílející musí při střelbě používat chrániče sluchu a ochranu očí.
9. Poruchy zbraně je povinen střílející hlásit řídícímu střelby. Ústí zbraně však musí vždy
směřovat do směru střelby.
10. Soutěžícím je od zahájení soutěže do ukončení jejich střelby přísně zakázáno požívat
alkoholické nápoje.
V Rudolticích dne 10. 2. 2022

plk. MUDr. Martin STRAČÁR ředitel VN Brno
Ing. Karel Černoch – ředitel KCVV a předseda spolku

