
SVZ ČR – SSK Klub vojáků v záloze DOBRUŠKA vydává  propozice vybrané soutěže 

 

A. Základní a všeobecné ustanovení 

 

BELLOT CUP  XI.ročník 
Sponzor Sellier & Bellot Vlašim 
Otevřená soutěž, bez rozlišení věkové kategorie 

Číslo soutěže  616 (podle kalendáře 2015) 

B. Všeobecná ustanovení 
Pořadatel a organizátor soutěže 

SSK KVZ Dobruška (reg.č. 08-47-05 ) 

Termín a místo soutěže 

sobota 25.7.2015     střelnice SBTS Hostinné  

Organizační výbor 

Ředitel soutěže       :   Jaroslav Smola  ( Václav Mertlík) 

Hlavní rozhodčí      : Robert Šmída  ( Jaroslav Smola) 

Tajemník                :  Robert Šmída 

Správce střelnice     :  určí provozovatel 

Zdravotník soutěže  : Jan Šauer  

 Inspektor zbraní       : Jaroslav Smola  

Rozhodčí                 : R.Šmída 2-135,J.Smola 2-132,V.Mertlík 2-128,J.Mertlík 2-127 

Funkcionáři soutěže a delegovaní rozhodčí se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci  

 

Soutěžní výbor 

Ředitel soutěže:  Jaroslav Smola  ( Václav Mertlík) 

Hlavní rozhodčí: Robert Šmída  ( Jaroslav Smola) 

Předseda hodnotící komise: Jaroslav Mertlík 

 

C. Technická ustanovení 
Závod je soutěží jednotlivců  z velkorážových pistolí   

Disciplíny: 

1. Mířená střelba                       5+15 v čase 2+6 min. na terč 135/P , H=z 

2. Rychlá mířená střelba           3+3 rány 10s na 77/P + SČS D2, 2x ,H=z  

3. Volná úloha                            12 ran s přebitím na sestavu papír. terčů ,H=z-t                     

4. Volná úloha                            5 ran  na papír. terč ,H=z-t                                         

  

HODNOCENI: součet všech disciplín  

 

Náboje pouze tovární Sellier&Bellot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Zajistí si každý sám  !!!! 

S jinou značkou nebudete puštěni do závodu !!!!! 
Zbraně a zásobníky v pouzdře. 

Náboj nebo zásobník spadlý na zem se počítá  jako vystřelený ( porušení DQ úloha ). 
Zbraně  velkorážová pistole od ráže 7,62 až do ráže 12 mm (střelivo „magnum“ zakázáno). 

Bezpečnostní opatření : 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel. 

Manipulace se zbraněmi jen na palebné čáře na povel rozhodčího nebo ve vymezeném prostoru 

střelnice BZ Bezpečnostní zóna – pokud je určeno (měl by zajistit provozovatel střelnice).Pohyb 

účastníků soutěže po střelnici jen s vybitými zbraněmi v bezpečném stavu „bez zasunutých 

zásobníků“(i prázdných).Každé porušení se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka a 

vykázáním z prostoru střelnice.Všichni účastníci závodu (závodníci a rozhodčí)použijí 

„POVINNĚ“vlastní chrániče sluchu,ochranu očí (z netříštivého skla nebo obdobného materiálu) 

a v případě střelby na kovové terče!!! 



Na palebnou čáru mají povolen vstup pouze účastníci soutěže a personál SBTS 

Hostinné, ostatní bez vědomí ředitele a hlavního rozhodčího mají ostatní vstup zakázán 

a to i mimo střelbu. 
 
 

D. Organizační ustanovení 
Účast na soutěži 

Závodu se mohou  zúčastnit všichni držitelé zbrojního průkazu. 

Podmínka účasti na soutěži je „PLATNÝ ZBROJNÍ PRŮKAZ + PRŮKAZ ZBRANĚ + O.P. 

“Všichni účastníci  povinně opaskové pouzdro na pistoli (musí krýt spoušť) a zásobník. 

Protesty 

Jen písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč do 15 minut po zveřejnění výsledků 

Přihlášky 

Nejsou nutné.Bližší informace podá Robert Šmída  tel. 774 881 882                                                                                

Příležitostní příspěvek na organizaci soutěže :   100,-Kč  

Zdravotní zabezpečení  

Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže  a pohotovostním 

vozidlem,popřípadě přivoláním RZP mob. telefonem  

Hospodářské ustanovení 

Účastníkům soutěže NEBUDOU poskytnuty příspěvky.  Občerstvení zajištěno v prostoru střelnice. 

Pojištění 

Pojištěni jsou jen členové SVZ ČR proti úrazu, krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné 

smlouvy SVZ ČR.Členové jiných střeleckých organizací „Na vlastní nebezpečí“.Musí být pojištěni 

sami,krátkodobým úrazovým pojištěním. 

 

E.Časový plán 
Dne25.7.2015 

8.00 – 9.00    příjezd účastníků na střelnici , prezentace ,přejímka zbraní 

9.00 – 9.15    seznámení účastníků závodu se střeleckou disciplínou , poučení o bezpečnosti 

9.15 – 15.00   vlastní soutěž 
 

F.Závěrečná ustanovení 
1.každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovením těchto propozic 

2. pořadatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu propozic  

Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže: 

a/ na vlastní náklady (nebo na náklady vysílající složky) 

b/na vlastní nebezpečí (což stvrzují svým podpisem na prezentační listině). 

 
 

G.Schvalovací část 
Propozice v tomto znění  schválil předseda a místopředseda SSK KVZ Dobruška dne  1.6.2015 

 

Robert Šmída                     Jaroslav  Smola                  

…………………              ……………….                     

hlavní rozhodčí                  ředitel soutěže                          


