
Propozice

Mistrovství České Republiky
AVZO TSČ ČR 

20. 8. 2017 Karviná

LP 60, SP 30+30

Pořadatel: AVZO TSČ ČR z.s.
Pořádající organizace: 1. ZO AVZO Kovona Karviná 80031



Druh soutěže: Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR ve sportovní střelbě

Pořadatel: AVZO TSČ ČR z.s.

Organizátor: 1. Základní organizace AVZO TSČ ČR Kovona Karviná 80031

Místo konání: Střelnice Kovona Karviná, Karviná - Nové Město

Podmínky účasti: MČR AVZO TSČ ČR se mohou zúčastnit členové AVZO TSČ ČR 
s platným členským průkazem, zaplaceným příspěvkem, 
zbrojním průkazem a průkazem zbraně.

Ředitel soutěže: Karel Karzel, předseda 1. ZO AVZO TSČ ČR Kovona Karviná

Technický delegát: Ivo Michna, předseda 13. KRKOL MSK

Hlavní rozhodčí: Mgr. Václav Bujok, A 0178

PHK: Josef Chromec, A 0416

Další rozhodčí: Petr Hubáč (B 0758), Václav Slanina, (C 1625), 
Petr Korviny (C 1814), Kateřina Slaninová (C 1633), 
Štefan Stanislav (AVZO A 0345)

Disciplíny 
a kategorie:

Libovolná pistole 60 (LP 60): muži, junioři
Sportovní pistole 30+30 (SP 30+30): muži, ženy, junioři, juniorky, 
dorostenci, dorostenky
Střílí se dle mezinárodních pravidel ISSF.

Zbraně a střelivo: Vlastní dle pravidel sportovní střelby. Přejímka zbraní bude 
probíhat podle časového harmonogramu.

Hodnocení: Hodnotí se každá vyhlášená kategorie v každé disciplíně 
samostatně, pokud v ní startuje nejméně 6 závodníků. Při 
menším počtu, než je uvedeno, se kategorie jednotlivců slučují 
podle ŘSS a PSS.
Výsledkové listiny budou k dispozici po skončení závodu 
na vyžádání v tiskové podobě a dále budou zveřejněny 
na internetových stránkách SSK: http://www.ssk-kovona.cz 
a AVZO TSČ ČR: http://www.avzo-cr.cz.

Tituly a odměny: Vítězové jednotlivých disciplín a kategorií získávají titul „Mistr 
AVZO TSČ ČR 2017”, 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.

Startovné: Startovné činí 150,- Kč za start v každé disciplíně, splatné při 
prezentaci. 

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.

Protesty: Dle pravidel ISSF do 10 minut po zveřejnění výsledků písemně 
s vkladem 500,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.

Zdrav. zajištění: Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj.

Pojištění: Pořadatel je pojištěn hromadnou pojistkou AVZO TSČ ČR č. 
0002695570 ČPP.

http://www.ssk-kovona.cz/
http://www.avzo-cr.cz/


Ubytování: Ubytování si mohou zajistit závodníci a doprovod v prostředí 
kolejí Slezské univerzity: 
http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy/koleje-1 
v cenové relaci kolem 255,- Kč/os. (2 lůžkový pokoj se sociálním
zařízením). Kontakt: recepce kolejí 778 533 380 nebo p. Macák 
733 599 220.

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 20 stavů, je vybavena stolky, židlemi 
a stojany na dalekohledy, střelnice 25 metrů má 20 otočných 
stavů a je vybavena rovněž stoly, židlemi a stojany na 
dalekohledy.

Přihlášky: Závazné přihlášky zasílat mailem nebo telefonicky do 31.7.2017.

Telefon:
E-mail:

Web:

Petr Korviny, 731 077 394
korviny@ssk-kovona.cz
http://www.ssk-kovona.cz

Prohlášení:
Provedením registrace  do  závodu  uděluje  účastník  souhlas  se  zpracováním
svých  osobních  údajů.  Text  celého  prohlášení naleznete  na  adrese:
http://www.ssk-kovona.cz/prohlaseni_o_zpracovani_osobnich_udaju.php

Program MČR AVZO TSČ ČR 2017

19. 8. 2017 sobota
15:00 – 17:00 Příjezdy vedení a zástupců AVZO TSČ ČR
15:00 – 17:00 Příjezdy rozhodčích na střelnici
17:00 – 17:30 Technická porada rozhodčích
17:00 – 19:00 Příjezdy závodníků, prezence, přejímka zbraní

Uvedené časy jsou předpokládané a mohou se změnit.

20. 8. 2017 neděle
7:00 – 14:00 Prezence, přejímka zbraní

8:00 Zahájení MČR AVZO TSČ ČR 2017
8:30 LP 60, 1. směna – muži, junioři

13:00 SP 30+30, 1. Směna – muži, junioři, ženy, juniorky, 
dorostenci, dorostenky

16:00 Vyhlášení výsledků a ukončení MČR AVZO TSČ ČR
Uvedené časy jsou předpokládané a mohou se změnit.

V Karviné dne 15. 5. 2017
Karel Karzel

ředitel závodu
předseda 1. ZO AVZO TSČ ČR Kovona Karviná

http://www.ssk-kovona.cz/prohlaseni_o_zpracovani_osobnich_udaju.php
http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy/koleje-1


Střelnice  SSK  Kovona  Karviná  se  nachází  vedle areálu  fotbalového  hřiště
FC Kovona Karviná v Karviné - Novém městě.

Příjezd od Ostravy: na  druhé světelné  křižovatce  (u Billy)  odbočit  doleva,  na
další světelné křižovatce (u policie) odbočit doprava, cca po 200 metrech odbočit
na kruhovém objezdu na třetím výjezdu (doleva). Projet rovně kolem fotbalového
hřiště, které se nachází po pravé straně. Po cca 500 metrech odbočit doprava (až
za tenisovými kurty). Vjezd na střelnici je kolem garáží, podél betonového plotu
(zezadu střelnice).
Příjezd  od  Českého  Těšína: na  čtvrté  světelné  křižovatce  (u Billy)  odbočit
doprava, dále pokračovat jako v předchozím případě.


