Propozice

Mistrovství České republiky
AVZO TSČ ČR
31.8.2013

Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR
Pořádající organizace : 2.ZO. AVZO-80088 -Karviná –U Bažantnice

Druh soutěže:

Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR ve sportovní střelbě

Pořadatel:

Rada střelectví AVZO TSČ ČR

Organizátor:

Základní organizace AVZO TSČ ČR Karviná reg. č. 80088

Místo konání:

sportovní střelnice Základní organizace AVZO TSČ ČR
Karviná – Nové Město U Bažantnice

Ředitel MČR:

Ladislav Novák , předseda 2. ZO AVZO SSK Karviná

Technický delegát: Lubomír Novotný, předseda ÚK-19 AVZO TSČ ČR
Hlavní rozhodčí:

Ivo Michna A 0007

PHK 50m:

Jana Pourová A 0003

RPČ :

Petr Matušinský A 0032 Arnold Toman A 0023

Discipliny a kategorie:

LP 60 muži, junioři

SP 30+30 muži, junioři, ženy, juniorky, dorostenky, dorostenci.
Podmínky účasti : MČR AVZO TSČ ČR se mohou zúčastnit členové AVZO TSČ ČR s
platným členským průkazem, zaplaceným příspěvkem, zbrojním průkazem a průkazem
zbraně.
Startovné:

100,-Kč za start v každé disciplině, splatné při prezentaci

Prezence:

podle časového rozvrhu, který je součástí propozic

Důležité upozornění: sportovec mladší 18 let, ale starší 10 let, nebo ten, který nemá zbrojní
průkaz může zbraň používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem
zbrojního průkazu skupiny B nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a
střelivem
Zbraně a střelivo: vlastní, přejímka zbraní bude probíhat podle časového programu
Hodnocení: hodnotí se každá vyhlášená kategorie v každé disciplině samostatně, pokud
v ní startuje nejméně 6 závodníků. Při menším počtu než je uvedeno se kategorie
jednotlivců slučují podle ŘSS a PSS
Protesty: písemně do deseti minut po zveřejnění výsledků do rukou HR s vkladem 500,-Kč
Tituly a odměny: vítězové jednotlivých disciplin a kategorií získávají titul „Mistr AVZO
TSČ ČR 2013”, diplom, medaili a věcnou cenu. Závodníci na 2. a 3. místě obdrží medaili,
diplom a věcnou cenu, další závodníci podle umístění obdrží věcnou cenu dle možností
organizátora
Sponzor : Statutární město Karviná a AVZO TSČ ČR.

Ubytování: závodníci a doprovod, ubytování na požádání bude zajištěno, které si hradí
sami účastníci.
Stravování: účastníci si mohou zakoupit občerstvení v areálu střelnice, které bude zajištěné
v omezené míře. Asi 200 metrů od střelnice je obchod a taky restaurace.
Hospodářská ustanovení: účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady
vysílající organizace, zbraně a střelivo vlastní, vybrané startovné bude použito k úhradě
nákladů spojených s organizací soutěže
Technické vybavení: střelnice 50 metrů má 15 stavů, je vybavena stolky, židlemi a stojany
na dalekohledy, střelnice 25 metrů má 24 otočných stavů a je vybavena rovněž stoly,
židlemi a stojany na dalekohledy.
Pojištění: pořadatel je pojištěn hromadnou pojistkou AVZO TSČ ČR, zdravotní služba je
zajištěna přímo na střelnici.
Různé :

pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo na změnu propozic

Přihlášky: písemně na adresu Ladislav Novák Pokrok 1070/41 Karviná – Ráj PSČ 734 01,
nebo telefonicky 604404007, nebo na e-mail nlad@seznam.cz Střelci, kteří budou
požadovat ubytování a nocleh, požádají o zajištění noclehu do 16.8.2013.
Popis cesty: střelnice se nachází na konci ulice Osvobození, směr od Ostravy na druhé
světelné křižovatce do leva, směr od Českého Těšína na čtvrté světelné do prava, na konci
třídy Osvobození do leva. Parkovat se dá buď ihned za křižovatkou na parkovišti a nebo
první odbočkou do prava a před můstkem do prava a podél garáži, naproti plotu střelnice.
Je třeba parkovat co nejvíc vlevo, tak abyste nebránili ve výjezdu z garáží.
http://www.mapy.cz/s/7mF8

GPS 49°52'12.619"N, 18°31'56.194"E

Ladislav Novák předseda 2. ZO AVZO SSK Karviná

PROGRAM MČR AVZO TSČ ČR 2013
30.8. 2013 pátek
15.00 15.00 17.00 17.00 -

17.00 hod.
17.00 hod.
17.30 hod.
19.00 hod.

příjezdy vedení a zástupců AVZO TSČ ČR
příjezdy rozhodčích na střelnici
technická porada rozhodčích
příjezdy závodníků, prezence, přejímka zbraní

31.8. 2013 sobota
07.00 - 14.00 hod.
08.00 hod.
08,30 hod.
13,00 hod.
16,00 hod.

prezence, přejímka zbraní
zahájení MČR AVZO TSČ 2013
LP, 60 1. směna muži, junioři
SP 30 + 30 1. směna muži, junioři, ženy, juniorky,dorostenky, dorostenci
Vyhlášení výsledků a ukončení MČR AVZO TSČ ČR

