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AVZO TSČ ČR z.s. 

Schválil VV AVZO dne 11. 5. 2019.  



1. Úvod 

Rada střelectví (dále jen RS) je stálou radou zřízenou podle Čl. XIII Stanov AVZO TSČ ČR z.s. 

schválených dne 28. 4. 2018. 

 

2. Personální obsazení RS 

Předseda RS, volený výkonným výborem AVZO, na svou odpovědnost navrhuje členy RS z řad členů 

AVZO. Předseda RS odpovídá za to, že odborná úroveň jím navrhovaných členů je dostatečná pro 

úspěšnou práci v RS. 

 

Předseda RS je oprávněn vyloučit člena RS, a to pouze ze závažných důvodů, jako je dlouhodobá 

pasivita či neschopnost řádně plnit úkoly RS. O každé změně personálního obsazení RS informuje její 

předseda VV AVZO na jeho nejbližším zasedání. 

 

3. Náplň činnosti RS 

1) RS svou činností podporuje všechny oblasti střelectví dle potřeb AVZO a jejích p.s. 

2) Zajišťuje aplikaci platných mezinárodních pravidel disciplín v oboru střelectví, rozhoduje 

o přejímání pravidel jiných sportovních svazů, či vytváří vlastní pravidla AVZO pro národní 

disciplíny. 

3) Rozhoduje o struktuře a způsobu udělování kvalifikací sportovních funkcionářů v oblasti střelectví 

a organizuje jejich vzdělávání. V důvodných případech také rozhoduje o odebírání těchto 

kvalifikací.  

4) Rozhoduje o pravidlech uznávání kvalifikací sportovních funkcionářů získaných v rámci jiných 

sportovních svazů a zájmových či profesních organizací. 

5) Vyjadřuje se k návrhům čestných titulů v oblasti střelectví, případně sama navrhuje čestné tituly 

v oblasti střelectví. 

6) Uznává a eviduje střelecké rekordy v rámci AVZO. 

7) Nominuje hlavní funkcionáře na vrcholové sportovní soutěže AVZO. 

 

4. Činnost předsedy RS 

1) Organizuje a řídí činnost RS. 

2) Vede evidenci kvalifikovaných sportovních funkcionářů v oblasti střelectví. 

3) Vydává průkazy pro získané kvalifikace sportovních funkcionářů ve sportovní střelbě. 

4) Podává zprávy o činnosti RS výkonnému výboru. 

5. Práce a odpovědnost RS 

RS zasedá podle schváleného plánu práce a podle aktuální potřeby. Zasedání se koná zejména na MČR, 

které RS spolupořádá s vybraným p.s., a dle aktuální potřeby. Během zbytku roku komunikuje 

prostřednictvím elektronické korespondence. Členové RS jednají a rozhodují v zájmu AVZO. 

RS zastupuje na jednání předsednictva předseda RS s hlasem poradním. 


