
 

 
 

Závazné propozice pro HFT závody 
Poháru CAFTA a MČR 2016 

ze dne 19.9.2015 

 

Propozice pro závody započítávané do Poháru CAFTA a propozice pro MČR 2016 musí obsahovat tyto body: 

Protesty a odvolání - toto ustanovení se týká protestů vznesených po ukončení závodu. 
1. Proti porušení pravidel HFT, hodnocení výsledků, rozhodnutím rozhodčích a dalším skutečnostem může střelec             

nebo jeho zástupce (v případě juniora) podat protest hlavnímu rozhodčímu. 
2. Hlavní rozhodčí ustanoví za spolupráce s pořadatelem soutěže nezávislou komisi, která protest posoudí. 
3. Komise musí být minimálně tříčlenná a usnáší se nadpoloviční většinou svých členů. V případě, že má komise                 

z objektivních důvodů sudý počet členů, je rozhodující hlas hlavního rozhodčího. 
4. Hlavní rozhodčí zřetelně oznámí konec závodu. Protest je možné podat ústně nebo písemně nejpozději do 15                

minut po ukončení závodu hlavnímu rozhodčímu po složení jistiny 200 Kč. Jistina v případě neuznání protestu                
propadá ve prospěch organizátora daného závodu. 

5. Komise musí o podaném protestu rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do 30 minut od podání protestu.  
6. Výsledný verdikt komise o protestu je konečný a jeho odůvodnění musí být hlavním rozhodčím vyhlášeno               

veřejně. 

Rozlosování do skupin a sdílení zbraně 
1. Rozlosování všech soutěžících do skupin a určení jejich výchozího střeleckého stanoviště musí být náhodné.  
2. Rozlosování do skupin je pro všechny soutěžící závazné. Jakákoliv změna je možná výhradně na základě               

objektivních příčin a pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. 
3. Společné sdílení zbraně není povoleno, vyjma kombinace junior a jeho zákonný zástupce. Skupina, kde střílí               

junior, musí být minimálně tříčlenná. 

Dvoukolové závody 
1. V případě vícedenních (dvoukolových) závodů, musí být postavena na každý den (kolo) jiná trať. 
2. Vícedenní závody se nesmí konat na stejné trati. 

Měření úsťové rychlosti 
1. Na začátku každého závodu nebo v jeho průběhu musí být každému soutěžícímu přeměřena úsťová rychlost               

jeho zbraně a výsledek zapsán do střelecké karty. 
2. Pokud úsťová rychlost zbraně překročí zákonem stanovený limit, je soutěžící vyloučen ze závodu. 

 
Schváleno valnou hromadou CAFTA dne 19. 9. 2015 
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