
 
 
 

Zápis z Rady střelectví AVZO TSČ ČR konané dne 26.3.2010. 
             
 

Přítomni: JUDr. Jan Cvrček, Jana Pourová, Josef Rajnoha, Ivana Krejčová,  
                Miroslav  Havelka 

           Omluven : Jiří Janeček, Miloslava Michnová, Ludvik Peikert, August Bláha 
            Hosté : Evžen Pour předseda AVZO TSČ ČR 
 
         S následujícím programem: 
 

1) Byla provedena prezentace – dle přiloženého seznamu   
 
2) zahájil bývalý předseda JUDr.. Cvrček 

1. dosud nebyl schválen plán akcí RK na rok 2010 – předpoklad schválení dne 17.4.2010, 
nebyly předány žádné připomínky,  

2. JUDr. Cvrček vzal za své oprášit a znovu obnovit dohodu s předsedou ČSS p. Barocha z 
roku 1994 o spolupráci,  

3. loňský rok byl vyhodnocen na MR AVZO TSČ ČR v Přerově 
4. JUDr. Cvrček  předal p. Rajnohovi funkci předsedy rady střelectví. 
5. byl schválen návrh propozic na Mistrovství AVZO TSČ ČR z dlouhých zbraní dne 

28.8.2010 v Chrastavě – bude stačit pouze 1 den. 
6. byl schválen návrh propozic na Mistrovství AVZO TSČ ČR z krátkých zbraní dne 

18.9.2010 v Semilech – bude stačit pouze 1 den. 
 
3) Složení Rady Střelectví: 
         Josef Rajnoha           předseda rady 

          Ivana Krejčová         místopředseda rady střelectví 
          August Bláha            služební zbraně 
          Ladislav Novák        krátké zbraně 
          Ludvik Peikert         dlouhé zbraně 
          Miroslav Havelka    vzduchové zbraně a mládež 
          Jana Pourová            rozhodčí  
          Jiří Janeček               trenéři 
 
4) Diskuse k mistrovství z dlouhých kulových zbraní. 

1. p. Pour – jaký bude postupový klíč na republiku? Pokud se soutěž bude dotovat bude se 
jednat o výběrovou soutěž, nebo si to budou střelci platit sami a nebude výběr. 
Nominovat to tak, aby se soutěže nezúčastnili střelci, kteří nemají min. III. třídu 

2. p. Rajnoha – mistrovství na dlouhé zbraně se bude střílet na pásy a přihlášky budou do 
16.8.2010 (pondělí), mělo by se to stihnout v jeden den.  

3. p. Havelka – proč omezovat výsledkem  
4. JUDr. Cvrček – navrhuji postupový klíč bude podle umístění na krajském přeboru 
5. p. Rajnoha – navrhuji omezit dvěma výsledky a dle kapacity střelnice bude proveden 

postupový klíč ze závodů pořádané dle pravidel ISSF. 
6. JUDr. Cvrček – navrhuji letošní rok dojet postaru a na základě kompletního 

vyhodnocení, rada střelectví připraví návrh úpravy stanov pořádání vrcholových soutěží 
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7. p. Pour – na mistrovství se nemůže dostat nikdo kdo nestřílí na AVZO soutěžích 
8. p. Rajnoha – navrhuji dát ještě spodní výkonnostní limit 
 

5) Hlasování rady střelectví k návrhu na postupový klíč na mistrovství  omezit dvěma 
výsledky, s limitem minimálně dosažením III. VT u dorostu a u starších kategorií II. VT za 
posledních 12 měsíců a dle kapacity střelnice bude proveden postupový klíč ze závodů 
pořádaném dle pravidel  ISSF :  
1. bylo jednomyslně schváleno 
 

6) p. Pour – je nutné vznést dotaz na Ministerstvo vnitra ČR k § 59 odst. 4 zák. č. 119/2002Sb. 
O věku dítěte a jeho zákonném dozoru, zda je nutno na každé dítě 1 dozor či zda stačí 1 
dozor i na více dětí. Pověřen p. Pour předseda AVZO TSČ ČR 

 
7) Byly sváleny návrhy na  mistrovství republiky v kulových zbraní. 

 
 
8) p. Havelka - V roce 2010 končí platnosti rozhodčích, jak budou provedeny prolongace? 
 
9) p. Rajnoha a JUDr. Cvrček- budou prolongovány, nebyly provedeny žádné zásadní změny 

 
 
10) Navrhuje se omluveným členům rady střelectví aby se vyjádřily k jejich budoucí spolupráci 

v radě střelectví..    
 
Prezentační listina s uvedením adresáře 
 
Jméno Příjmení Telefon Bydliště e-mail Funkce 

Evžen Pour 728815815 284 01 Kutná 
Hora, U 
Kamene 126/6 

Evzen.pour@a
vzo-cr.cz 

Předseda 
AVZO TSČ 
ČR 

Jana Pourová  606559090 284 01 Kutná 
Hora, U 
Kamene 126/6 

 člen rady 
střelectví 

JUDr. Jan Cvrček 606942573 323 32  Plzeň 
Rabštenská 
1582/39 

j.cvrcek@centr
um.cz 

1. 
místopředseda 
AVZO  

Miroslav Havelka 732646497 788 23 
Jindřichov na 
Moravě čp. 35 

Havelka.jindric
hov@atlas.cz 

člen rady 
střelectví 

Josef  Rajnoha 602445791 46331 
Chrastava, 
Bílokostelecká 
150 

rajnoha@centr
um.cz 

předseda rady 
střelectví 

Ivana Krejčová 723033353 415 10 Teplice, 
Bohosudovská 
119 

krejcovaivana
@seznam.cz 

člen rady 
střelectví 

 
 
 


