
 

 

Propozice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mistrovství České republiky  

AVZO TSČ ČR 

 

1. září 2018 

 

 

 
Pořadatel:                      AVZO TSČ ČR z.s. 

Pořádající organizace:   AVZO Horní Cerekev p.s. 
 

 



 

 
Místo konání:   Malorážová střelnice  AVZO Horní Cerekev p.s. 
 
Disciplíny a kategorie:  LM 60, LM 3x40 - muži, junioři  

           SM 60, SM 3x20 - ženy, juniorky, dorostenci, dorostenky 

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

           slučují  

  

Ředitel soutěže:              Jaroslav Sankot 

Hlavní rozhodčí:         Miloslav Přibyl, A 0131 

Předseda hodn. kom:    JUDr. Jan Cvrček, A 0035 

Technický delegát:        Ivana Krejčová, A 0148 

Sbor rozhodčích:           deleguje  AVZO Horní Cerekev p.s.   

 

Podmínky účasti:          členové AVZO TSČ ČR z.s. se zbrojním průkazem a průkazem   

zbraně, osoba mladší 18ti let musí mít doprovod osoby starší 

18ti let s platným ZP.  

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

 
Zbraně a střelivo:          vlastní nebo zajištěné vysílající organizací 

 
Přejímka zbraní:           bude provedena namátkově na střelnici 

 

Časový rozvrh:         07,30 - 10,00 hodin prezentace 

     08,30 hodin zahájení MČR AVZO TSČ ČR 2018 

                                      08,45 hodin nástup na stanoviště 1. směna - LM, SM 60  

                                      10,30 hodin nástup na stanoviště 2. směna - LM, SM 60 

                                      12,15 hodin  nástup na stanoviště LM 3x40, SM 3x20  

                                      16,30 hodin vyhlášení výsledků, ukončení MČR   

 
Protesty:                         písemně do 10 minut po zveřejnění výsledků do rukou HR s        

vkladem 500 Kč, který se při uznání protestu vrací 

 

Ceny:           vítěz každé kategorie získá titul „Mistr AVZO TSČ ČR 2018“,  

                     pohár, medaili, diplom a věcnou cenu, střelci na 2. a 3. místě v 

                     každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu  

 
Techn. zabezpečení:      střelnice má 24 stanovišť, je vybavena posuvným terčovým                       

zařízením, podložkami pro střelce a stojany na dalekohledy. U 

polohy leže se střílí  po 2 ranách do terče, polohy kleče a stoje 

se střílí po 5 ranách do soutěžního terče 

 

 

 



 
Hospod. ustanovení:      závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílajícího   

   PS 

 
Zdrav. zabezpečení:       nemocnice v Pelhřimově 
 
Občerstvení:          základní občerstvení zajištěno na střelnici 
 
Přihlášky do soutěže:     do 27. 8. 2018 e-mailem na adresu jsankot@centrum.cz,   

            případně telefonicky na tel. 727 884 018 s uvedením kategorie  

                                         a disciplíny 

 
Upozornění:           Na později došlé přihlášky nebude v případě obsazení obou  

            směn brán zřetel !!! 
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