
Propozice 
 

 
 

Mistrovství České republiky 
AVZO TSČ ČR z.s. 

6.9-8.9.2019 
 
 

 

 
 

Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR z.s 

Pořádající organizace: AVZO Přerov-Újezdec – SK 80272 

 
Místo konání: Přerov VI - Újezdec 



Druh soutěže: Mistrovství České republiky  AVZO TSČ ČR z.s.  6.9. – 8.9. 2019 
  
Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR z.s. 
  
Organizátor: Pobočný spolek  AVZO Přerov-Újezdec-SK č.  80272 
  
Místo konání: Sportovní střelnice Pobočného spolku AVZO TSČ  ČR   Přerov VI – Újezdec 
  
Ředitel  MČR: Jiří Janeček  předseda  AVZO  Přerov- Újezdec-SK 80272 
  
Technický 
delegát: 

Ivana Krejčová      A 0148 

  
JURY: 
 
Hlavní 
rozhodčí: 

Jiří Janeček   A  0015                                                                   
 
 
Ivo Michna   A 0007 

  
PHK : JUDr. Jan Cvrček  A 0035 
  
RPČ : Josef Rajnoha  A 0013 
 Ladislav Novák   A 0022 
 
Sbor 
rozhodčích : 

   
Deleguje PS AVZO Přerov-Újezdec-SK 80272                                                                            

  
Discipliny a 
kategorie: 

7.9.2019 LM 60 (muži, junioři), SM 60 (ženy, juniorky, dorostenky, 
dorostenci) 
7.9.2019 LM 3 x 40 (muži, junioři), 7.9.2019 SM 3 x 20 (ženy, juniorky, 
dorostenci, dorostenky)  
8.9.2019  LP 60 ( muži, junioři) , SP 30+30 ( muži, junioři, ženy, juniorky, 
dorost 

   
Podmínky 
účasti: 

MČR AVZO TSČ ČR z.s. se mohou zúčastnit členové AVZO TSČ ČR z.s.  kteří se 
přihlásili do 20.8.2019, s platným členským průkazem, zaplaceným 
příspěvkem, se zbrojním průkazem a průkazem zbraně. 

  
Startovné: 150,-Kč za start v každé disciplíně, 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 nebo C nejméně 3 roky a zajistí 
bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem 

  
Zbraně  
střelivo: 

vlastní, přejímka zbraní a vybavení na tomto mistrovství nebude zařazena 

  
Hodnocení: V soutěži se hodnotí  každá vyhlášená kategorie v každé disciplíně 

samostatně, pokud v ní startuje nejméně 5 závodníků  
  
Protesty: písemně do deseti minut po zveřejnění výsledků do rukou HR se vkladem 

500,-Kč, který při neuznání protest propadá pořadateli 
  



Tituly 
odměny: 

vítězové jednotlivých disciplín a kategorií získávají titul „Mistr AVZO TSČ ČR 
z.s. pro rok 2019”, medaili a věcnou cenu. Závodníci na 2. a 3. místě obdrží 
medaili, diplom a věcnou cenu, další závodníci podle umístění obdrží věcnou 
cenu dle možnosti organizátora 

  
Ubytování: závodníci a doprovod si ubytování zabezpečují a hradí sami 
  
Stravování: účastníci si mohou zakoupit občerstvení v areálu střelnice, které bude 

zajištěné v dostatečné míře 
  
Hospodářská 
ustanovení: 

závodníci startují za své mateřské střelecké kluby na vlastní náklady, nebo na 
náklady vysílající organizace, zbraně a střelivo vlastní, vybrané startovné 
bude použito k úhradě nákladů spojených s organizací soutěže. Účastnící jsou 
povinní  dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci se zbraněmi, platí 
zákaz kouření v celém areálu střelnice 

  
Technické 
vybavení: 

Střelnice 50 m je vybavena elektrickým zařízením pro posuv terčů, má 
dvacettři stavů a je vybavena podložkami pro střelbu vleže a stojany na 
dalekohledy. 
Střelnice 25 m je vybavena 19 stavy, stojany  na dalekohledy, terče se mění 
po povelu stop 

  
Zdravotní 
zabezpečení: 

Lékařská první pomoc – nemocnice Přerov 

  
Různé : pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo na změnu propozic 
  
Přihlášky: písemně na adresu Jiří Janeček, Kozlovská 64/17, PSČ 750 02, nebo 

telefonicky 604415677, nebo na e-mail janecekjiri.ssk@gmail.com  
  
Popis cesty: střelnice se nachází na konci obce, je třeba projet ul. Hlavní přes jeden 

zpomalovač, pak odbočit na ul. Spojovací, odkud Vás směrovky navedou až na 
střelnici. Příjezd do Újezdce od Olomouce je přes centrum, po ulici Palackého, 
Komenského, tř. 17 listopadu, Bří. Hovůrkových kolem hřbitova po ulici 9. 
května až k ČSAD, pak odbočit doleva do Újezdce. Od Uherského Hradiště 
přes Horní Moštěnici k ČSAD. Od Ostravy přes Prosenice, kolem cukrovaru do 
Grymova, dále přes Kozlovice do Přerova, kolem nemocnice pak ke hřbitovu 
až k ČSAD. Do Přerova se dá přijet vlakem a odtud autobusem do Újezdce na 
točnu kousek od střelnice. 
 
 
                                                                                       Jiří  J a n e č e k 
                                                            předseda AVZO  Přerov- Újezdec- SK 80272 

  
  

 

 

mailto:janecekjiri.ssk@gmail.com


 

PROGRAM MČR AVZO TSČ z.s. ČR 2019 
 
 

6. září 2019 pátek 

15.00 -  16.00 hod. příjezdy vedení  AVZO TSČ ČR z.s.  
15.00 -  16.00 hod. příjezdy rozhodčích na střelnici  
16.00 -  17.00 hod. technická porada rozhodčích  
17.00 -  19.00 hod. příjezdy závodníků, prezence,   
 
7.září 2019 sobota  

07.00 -  14.00 hod. prezence  
08.00 -  08. 15hod. zahájení MČR AVZO TSČ 2019  
09,00 -  10,15 hod. LM,SM 60   1. směna  
11,00 -  12,15 hod.  LM,SM, 60  2. směna                                  
13,30 -  17,00 hod LM 3x40, SM 3x20  
17,00 hodin                           vyhlášení výsledků        
 

8. září 2019 neděle 

07.00 - 12.00 hod. prezence, přejímka zbraní  
08,00 - 11.30 hod. LP 60  
12,00 – 14,15 hod. SP 30+30  
15,00 – 15,30 hod vyhlášení výsledků    
15,30 hodin ukončení   MČR AVZO TSČ ČR  
 


