Vykonávacia smernica
kvalifikačných pretekov v streleckom viacboji SZVvZ na rok 2009
________________________________________________________

1/ Kvalifikačné preteky /KP/
KP v streleckom viacboji organizuje a riadi Slovenský zväz vojakov v zálohe. Hlavnou
úlohou týchto pretekov je zapojiť do pravidelnej športovej činnosti čo najväčší počet členov
SZVvZ a na základe výsledkov nominovať výkonnostne najlepších na Majstrovstvá SR, ako
i na reprezentáciu zväzu a SR. Ich riadením, vedením výsledkov je poverená ŠTK zriadená pri
ÚR SZVvZ.
Všetky KP sú organizované ako samostatné preteky, voľne prístupné všetkým členom
zväzu v počte kapacitných možností strelníc.
Usporiadateľ je povinný dodržať platné Smernice SZVvZ a túto Vykonávaciu smernicu.
Termíny, miesta konania jednotlivých kvalifikačných pretekov a kontaktné adresy sú
uvedené v prílohe.
2/ Podmienky účasti na KP
a/ KP sa môžu zúčastniť členovia SZVvZ, ktorí majú platný členský preukaz SZVvZ.
Týmto preukazom je účastník povinný sa preukázať usporiadateľovi pri prezentácii.
b/ Zaslanie písomnej prihlášky usporiadateľovi v termíne min. 14 dní pred konaním
preteku, v ktorej uvedie počet pretekárov, družstiev, prípadné požiadavky na
ubytovanie a stravovanie ak ich poriadateľ zabezpečuje.
c/ Počet účastníkov na KP z jedného klubu nie je obmedzený. Kluby by mali zvážiť
skutočnosť, že vzhľadom na náročnosť a stupeň a KP nie sú tieto organizované pre
začínajúcich a neskúsených pretekárov.
3/ Technické ustanovenia KP
a/ Pre organizovanie KP a M SR platia smernice SZVvZ:
- Všeobecné pravidlá športovo-streleckých súťaží KVvZ
/Smernica č. 3/
- Pravidlá streleckého viacboja KVvZ
/Smernica č. 2/
- Smernica pre činnosť rozhodcov v súťažiach KVvZ
/Smernica č. 1/
- Vykonávacia smernica KP na rok 2009
b/ Tieto smernice a ostatné dokumenty, v znení noviel a doplnkov, obsahujú technické
podmienky a pravidlá, ktoré musia byť dodržané na všetkých konaných KP a M SR.

-24/ Povinnosti riadiaceho orgánu
SZVvZ zabezpečí doručenie „Vykonávacej smernice“ s prílohou obvyklým spôsobom
klubom, usporiadateľom, nominovaným rozhodcom a krajským organizáciám SZVvZ.
5/ Povinnosti usporiadateľov KP a M SR
a/ Zabezpečiť preteky materiálne, technicky a organizačne podľa platných pravidiel.
b/ Pozvať delegovaných rozhodcov, technického delegáta a zabezpečiť primeraný počet
ostatných rozhodcov a technický personál.
c/ Spracovať propozície a tieto rozposlať prihláseným /nominovaným/ klubom
a jednotlivcom 10 dní pred konaním preteku.
d/ Spracovanú výsledkovú listinu poslať do 7 dní po ukončení preteku:
- predsedovi ŠTK /Jozef Knápek/ - kontakt: E-mail knapek.j@gmail.com
- sekretárovi KP / Ing. Karol Hruška/ / kontakt: E-mail KHruska@sk.uss.com
- zabezpečiť zverejnenie výsledkovej listiny na webovej stránke zväzu.
e/ Zabezpečiť dostatočný počet záznamových kariet pre disciplíny podľa vzorov
uvedených v smerrniciach SZVvZ.
d/ Spracovanú výsledkovú listinu poslať do 7 dní po ukončení preteku: sekretariát
SZVvZ / Hradská 79, 82107, Bratislava / kontakt: E-mail szvvz@zoznam.sk
6/ Povinnosti klubov
a/ Dodržať podmienky účasti uvedených v bode 2.
b/ Pri prezentácii na KP predloží klubom určený vedúci menný zoznam pretekárov
s rokmi narodenia a zloženie súťažných družstiev.
7/ Účasť ženských družstiev
a/ Ak sa preteku zúčastnia min. 3 družstvá, usporiadateľ preteku je povinný spracovať
samostatnú výsledkovú listinu pre ŽENY /jednotlivkyne a družstvá/.
b/ V prípade nižšieho počtu bude kategória mužov a žien zlúčená.
8/ Podmienky nominácie na M SR 2009
a/ Na M SR bude na základe troch /kategórii mužov/ a dvoch /kategória žien/ najlepších
výsledkov v KP nominovaných:
Kategória mužov - 14 najlepších družstiev
- 6 jednotlivcov
Kategória žien
- 5 najlepších družstiev
- 3 jednotlivkyne
b/ M SR sa môžu zúčastniť nenominovaní jednotlivci a družstvá po zaplatení štartovného
na sekretariát SZVvZ v termíne do 7 dní po poslednom KP v roku 2009 vo výške:
- jednotlivci 150,- €
- družstvo
400,- €
c/ Zloženie družstiev určuje klub bez ohľadu na to, ako štartovali na KP.

d/ Menovité zloženie družstiev sú kluby povinné oznámiť do 5 dní od doručenia
nominácie družstiev na uvedené kontaktné adresy v bode 5.
-3e/ Po určení zloženia družstiev, ŠTK vykoná nomináciu jednotlivcov v stanovených
počtoch.
f/ Ak klub po určení zloženia družstiev doplní družstvo už nominovaným jednotlivcom,
tento nebude nahradený.
9/ Ekonomické zabezpečenie KP a M SR
a/ SZVvZ poskytne usporiadateľovi finančný príspevok na čiastočné vykrytie nákladov
spojených s usporiadaním preteku 150 €.
b/ Výška štartovného na KP: - pre včas prihlásených pretekárov je 5,- €/jednotlivca
- pre neprihlásených pretekárov, ktorým sa umožní štart
je výška štartovného 10,- €
c/ Nominovaným rozhodcom a činovníkom KP usporiadateľ preplatí náležitosti podľa
platných smerníc.
d/ Ostatní sa zúčastňujú pretekov na vlastné, resp. klubové náklady.
10/ Záverečné ustanovenia
a/ Vykonávaciu smernicu KP na M SR v streleckom viacboji pre rok 2009 vypracovala
ŠTK pri ÚR SZVvZ.
b/ Vykonávacia smernica pre rok 2009 bola schválená na zasadnutí ÚR SZVvZ
v Bratislave dňa 10.1.2009
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