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1. září 2018 

 

 



Pořadatel :                   AVZO TSČ ČR z.s. ve spolupráci s Komisí pro sportovní a zájmovou                           

činnost a Pňovany p.s. 

Datum konání:             1. září 2018 
Místo konání:               Sportovní střelnice  AVZO TSČ ČR Pňovany p.s. 

Disciplíny:                     LM, SM 60 a LM 3x40 

                                       Střílí se podle pravidel sportovní střelby ISSF, polohy se dostřelují.  

Kategorie:                     Muži - junioři, ženy - juniorky, LM 60 a LM 3x40 

    dorostenci – dorostenky, SM 60 a SM 3x20 

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

Ředitel soutěže:            Starosta obce Pňovany ing. Miroslav Hůla.  

Hlavní rozhodčí:          JUDr.  Jan Cvrček  A – 0037 

PHK:                             Ludvík Peikert  A – 0014 

Technický delegát:       Ivana Krejčová A - 0148 

Sbor rozhodčích:          Delegují Pňovany p.s. 

 

Podmínky účasti:         členové AVZO TSČ ČR z.s. s platnou legitimací a zaplaceným  

                                       příspěvkem, zbrojním průkazem a průkazem zbraně, osoba mladší 18   

                                       musí mít doprovod osoby starší 18 let s platným ZP. 

Startovné:                     100 Kč za každou a disciplínu. 

Zbraně a střelivo:        Vlastní nebo vysílajícího PS.  

Přejímka zbraní:          Bude prováděna pouze kontrola průkazů zbraně a zbrojních průkazů 

Časový rozvrh:             8,00 – 10,00  prezentace závodníků 

                                       8,25 – nástup na stanoviště 

                                       9,00 – začátek 1. směny 

                                       Slavnostní nástup mezi první a druhou směnou 10,30. Vyhlášení   

                                       výsledků do 30 min. po zveřejnění. 

                                        V disciplině 3x40 se položky ve stoje a v kleče dostřelují. 

 

Protesty:                        Dle platných pravidel sportovní střelby ISSF, s vkladem 500 Kč  

                                        hlavnímu rozhodčímu.       

Ceny:                              Střelci na 1. až 3. místě v každé kategorii obdrží diplom a věcnou   

                                        cenu.Vítěz získá titul „Mistr AVZO TSČ ČR z.s.“ 

Tech. zabezpečení:        Střelnice má 15 stanovišť vybavené přetáčejícími terči, podložkami 

                                        pod střelce a stojany na dalekohled. V poloze v leže a kleče se střílí   

                                        po 2 ranách do terče. V poloze stoje se střílí po 5 ranách do terče. 

 

Hospod. ustanovení:    Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího PS. 

Zdrav. zabezpečení:      Fakultní nemocnice v Plzni. 

Občerstvení:                   Základní občerstvení zajištěno na střelnici. 

Pojištění:                        Pořadatel je pojištěn hromadnou pojistkou AVZO TSČ ČR  z.s. 

Přihlášky do soutěže:    Do 23.8. 2018 nejpozději e-meilem na adresu,                                          

                                         ludvikpeikert@seznam.cz, nebo telefonicky na tel. 720 330 322,        

                                         nutno uvést  kategorii a disciplinu. 

Závěrečné ustanovení:  Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti provést změnu 

                                         propozic, s kterou budou závodníci seznámeni před zahájením  

                                         závodu.  

 

                                                                                              

                                                                                          Za AVZO TSČ ČR Pňovany p.s. 

                                                                                                      Ludvík Peikert 


