
Propozice

OTEVŘENÉ

Mistrovství České republiky

AVZO TSČ ČR

LM, SM 60  LM 3x40, SM 3x20

Sobota 27. srpna 2016



Pořadatel: AVZO TSČ ČR z.s.

Pořádající organizace:AVZO TSČ ČR p.s. CHRASTAVA

Datum konání: sobota 27. srpna 2016 

Druh soutěže: Otevřené mistrovství

Místo konání: Sportovní střelnice AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava

Disciplíny: LM, SM 60     
LM 3x40, SM 3x20 
Střílí se podle pravidel sportovní střelby ISSF bez finále a na celá čísla. 

  
Kategorie soutěže: muži,  junioři, ženy, juniorky, dorostenci,  dorostenky

Každá kategorie musí mít min. 5 střelců, jinak se kategorie slučují.

Čestný host: Ing Michael Canov starosta města
Zita Václaviková místo starostka
Jan Bubák zástupce Globus Liberec

Zástupce AVZO deleguje  VV

Ředitel soutěže: Lenka ŽÁKOVÁ

Hlavní rozhodčí: Josef RAJNOHA,  A 0013

PHK: Vladislav  KREJČÍ,  A 0182

Technický delegát: nominuje KZSČ

Sbor rozhodčích: Deleguje pobočný spolek Chrastava.  

Podmínky účasti: Členové AVZO TSČ ČR se zaplacenými členskými příspěvky na rok 
2016. (Prokáže se členským průkazem nebo jiným potvrzením vydaným 
vysílající organizací.) Zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Účastník mladší 
18 let v doprovodu osoby starší 18 let s platným ZP.

Startovné: 150 Kč za každou disciplínu, za obě disciplíny 250 Kč. 

Zbraně a střelivo: Vlastní nebo vysílající organizace.

Přejímka zbraní: Namátkově průběhu soutěže.



Časový rozvrh: 8,00 až 8,45 prezentace závodníků

9,00 nástup na stanoviště 1. směny
9,15 příprava a nástřel 1. směny
9,30 zahájeni soutěže 1, směny
Slavnostní nástup mezi první a druhou směnou (10,30).

                                        11,00 nástup na stanoviště 2. směny
11,15 příprava a nástřel 2, směny
11,30 zahájení soutěže 2, směny
12,30 nástup na stanoviště polohy
12,45 příprava a nástřel polohy
13,00 zahájení soutěže pro polohy

 Vyhlášení výsledků do 30 minut po zveřejnění výsledků.

Protesty: Dle platných pravidel sportovní střelby ISSF (500 Kč) do 10 minut po 
vyvěšení celkových výsledků.

Ceny: Střelci na 1. až 3. místě v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu, 
vítěz v každé kategorii získá titul „Mistr AVZO TSČ ČR na rok 2016“ 

Tech. zabezpečení: Střelnice má 20  stanovišť vybavené převíjecími terči a podložkami pod 
střelce, bez stojanu na dalekohled. V poloze leže a kleče se střílí po 
dvou ranách v poloze stoje se střílí po pěti ranách do soutěžního terče. 

Hosp. ustanovení: Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající 
organizace. Ubytování není zajištěno.

Zdrav. zabezpečení: Nemocnice Liberec

Občerstvení: Zajištěno na střelnici
 
Pojištění: Pořadatel je pojištěn hromadnou pojistkou AVZO TSČ ČR z.s.

Přihlášky do soutěže: Do 23.8. 2016 e-mailem na adresu rajnoha@centrum.cz nebo 
telefonicky na tel. 725 91 91 90, nezapomeňte uvést kategorii a 
disciplínu. Kdo nebude řádně přihlášen, nebude při plném obsazení 
dvou směn v leže do soutěže zařazen. To platí i v polohách (1. směna).

 Předseda AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava     

        Josef Rajnoha 


