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        ÚVOD.  

         Mezi členy  AVZO jsou osobnosti, které  svým korektním vystupováním a celou  svojí činností  

jsou  vzorem  pro ostatní,  zárukou perspektivního rozvoje  odbornosti  a  objektivního  průběhu  

soutěží.  Mají zásluhu  o rozvoj  odbornosti a  dobré jméno  českých a moravských sportovců, trenérů, 

rozhodčích a  dalších činovníků organizujících sportovní akce. Tuto činnost vykonávají v rámci svého 

volného času, mnohdy na úkor svojí rodiny . Za to jim přísluší morální ocenění, kterými jsou také 

čestné tituly.  

        Tato SMĚRNICE  má všem, kteří  se obětavě a  zodpovědně podílejí na zabezpečování dalšího  

rozvoje  činnosti v  AVZO, zajistit morální ocenění práce. věnované ve prospěch druhých na úseku 

sportovním.  

.  

I. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ.  

   1.01 AKTIVISTA   

  

        je  člen  AVZO,  který  na  úseku  sportovně technického zajišťování  akcí vychovává sportovce, 

trenéry  a rozhodčí , organizuje  sportovní  akce,  podílí  se  na  tvorbě  směrnic  a základních 

dokumentů  , řídí  průběh  soutěže, nebo  sám výkonnostně provádí sportovní  činnost  při  dodržování  

bezpečnostních  předpisů,  prováděcích směrnic a předpisů (PRAVIDEL) .  

        Příslušné kvalifikace jsou aktivistům udělovány a prolongovány na základě splnění 

všeobecných, odborných a speciálních podmínek. Za takovouto dlouhodobou činnost může být 

aktivistovi udělen  některý z čestných titulů a ocenění.  

  

   PODSTATOU činnosti aktivisty je:  

  

  podíl na přípravě,  organizaci a průběhu soutěží, vytváření objektivních podmínek s cílem dosáhnout   

maximálních výsledků a být nestranný při vyhodnocování a posuzování dosažených výkonů v 

souladu s pravidly a normami.  

  

II. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPORTOVNÍ ČINNOSTI.  

     

2.01           AVZO TSČ ČR z.s.  

        tvoří  samostatný subjekt, sdružuje různé   oblasti sportovní činnosti,   a spolupracuje na základě 

dobrovolnosti   s jinými sportovními  seskupeními,  provozujícími sportovní činnost.  

  

III. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ  

  

   3.            AVZO  TSČ ČR z.s.  

        je  nositelem  výchovy  mládeže,  sportovců  i veřejnosti v aktivitách  sportovní   činnosti podle  

samostatných  základních dokumentů  a vlastních  pravidel i pravidel ve vyšších soutěžích.  

  

   3.01 - má toto členění:  

  PS  - pobočný spolek AVZO  

                SK - sportovní kluby AVZO  

                   . sportovní kroužky  AVZO  

  



     Asociace víceúčelových základních organizací TSČ  České republiky  

  

CESTTITU.doc  3 - 8  

3.02  

        Tyto  kolektivy  jsou  základní  organizační  články  ve  sportovní činnosti. Pro organizaci 

sportovní  činnosti  v  podmínkách  AVZO  platí statut AVZO  a směrnice pro  organizování sportovní 

činnosti,  vydané republikovým kolegiem nebo  radami odborností AVZO TSČ ČR. z.s.  

  

  

  

  

        IV. VYZNAMENÁNÍ  A OCENĚNÍ  

  

4.01  ČESTNÉ TITULY:  

VZORNÝ AKTIVISTA  

VZORNÝ SPORTOVEC  

MISTR SPORTU  

ZASLOUŽILÝ MISTR SPORTU  

VZORNÝ TRENER  

VZORNÝ ROZHODČI 

ZASLOUŽILÝ AKTIVISTA  

ZASLOUŽILÝ TRENER  

ZASLOUŽILÝ ROZHODČÍ  

                                         ČESTNÉ ČLENSTVÍ  

 

 

4.02 STUPNĚ A KRITÉRIA:  

  

       III. stupeň  

  

VZORNÝ AKTIVISTA   

je čestný titul, udělovaný Výkonným výborem AVZO (dále jen VV AVZO), na návrh  ZO - Rady 

odbornosti AVZO  za činnost  aktivního funkcionáře – organizátora činnosti PS - člena AVZO, při 
splnění podmínek:  

a) aktivní  činnost ve své organizaci  po dobu nejméně pěti let  

b) 3x výhodnocení za dobroou-obětavou práci na organizovaných soutěžích v PS,  oblasti  a výše  

   

VZORNÝ SPORTOVEC  

           je čestný titul, udělovaný Výkonným výborem AVZO (dále jen VVl), na návrh  Rad odbornosti 

AVZO  za činnost  sportovce - člena AVZO, při splnění podmínek:  

a) aktivní sportovní  činnost ve své organizaci  po dobu nejméně pěti let  

b) 3x dosažení výborného výsledku  (ve střelbě I.VT) na organizovaných soutěžích v  oblasti  a výše  

   

  VZORNÝ CVIČITEL  

           je čestný  titul, udělovaný VV na návrh Rad odbornosti AVZO za činnost  , člena AVZO při 
splnění podmínek:  

a) aktivní činnost ve své organizaci nejméně 5 let  

b) výchova alespoň jednoho vzorného sportovce  

           Návrhy  podávají  PS  a  sportovní  kluby  AVZO  se stanoviskem   KK AVZO  (je-li ustaven)  

sekretariátu AVZO TSČ ČR.  
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      II.STUPEŇ            jsou  čestné tituly,  udělované VV. na návrh  Rad 

odbornosti   :  

  

           VZORNÝ TRENÉR  

           je čestný titul,  udělovaný za trenérskou  činnost  ve střelecké  oblasti   při splnění  zejména 

těchto podmínek:  

a) kvalifikace trenéra III. třídy po dobu nejméně 5 let  

b) věk minimálně 25 let  

c) aktivní a iniciativní výkon funkce i mimo vlastní  základní organizaci.  

d) úspěšná činnost při výchově nových cvičitelů a trenérů  

  

           VZORNÝ ROZHODČÍ  

           je čestný titul, udělovaný VV. na návrh Rady odbornosti za činnost  rozhodčího sportovní 

činnosti při plnění zejména těchto podmínek:  

a) kvalifikace rozhodčího II. třídy po dobu nejméně 5 let  

b) věk minimálně 25 let  

c) aktivní a iniciativní výkon  funkce i mimo vlastní základní  organizaci.  

d) úspěšná  činnost  při  výchově  nových  rozhodčích  sportovní  činností.  

  

           MISTR SPORTU  

           je  čestný  titul,  udělovaný VV. na návrh  Rady  odbornosti   za  sportovní činnost při plnění 

zejména těchto podmínek:  

a) dlouhodobá  reprezentace sportovní  odbornosti v organizaci AVZO  

b) dvakrát  dosažení  MISTROVSKÉ  třídy   z  toho  jedenkrát  na celostátní soutěži (MČR, FINÁLE 

ČR, VC s mezinárodní účasti. Týká se střeleckého odvětví.  

  

  

          I. STUPEŇ            jsou čestné tituly, udělované VV .  

  

            ZASLOUŽILÝ  AKTIVISTA je  čestný  titul,  udělovaný  VV za aktivní činnost 

při plnění zejména těchto podmínek: a) držitel   ocenění  VZORNÝ AKTIVISTA v 

organizaci AVZO  

b) třikrát vyhodnocen za obětavou práci v organizování činnosti PS nebo při výchově mládeže, za 

účasti minimálně 5 ti sportovců )  

c) organizování a representace AVZO při soutěžích  organizovaných  AVZEM, odborným svazem a 

jinými  organizacemi.  

d) jeho svěřenci dosáhli výkonnosti Zasloužilý nebo Vzorný sportovec.   

  

ZASLOUŽILÝ MISTR  SPORTU  

           je  čestný  titul,  udělovaný  VV. za sportovní činnost při plnění zejména těchto podmínek:  

a) držitel   sportovního  výkonnostního  ocenění  MISTR SPORTU v organizaci AVZO  

b) třikrát dosažení MISTROVSKÉ třídy, vždy na přímých utkáních, za účasti  minimálně  12  

sportovců v  příslušné disciplíně, soutěží celostátního  charakteru (MČR, FINÁLE  ČR, celostátní 

liga nebo VC s mezinárodní účasti a za účasti minimálně 15 ti  sportovců - týká se střeleckého 

sportu)  

c) representace AVZO při soutěžích  organizovaných  odborným svazem a jinými  organizacemi.  

           Návrhy se předkládají na návrh PS prostřednictvím územních orgánů nebo přímo těmito 

orgány  VV, nebo přímo VV.  
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ZASLOUŽILÝ TRENÉR  

Je čestný titul,  udělovaný  VV  AVZO TSČ ČR za trenérskou činnost v  oblasti sportovní 

střelby  při plnění zejména  těchto  podmínek:  

a) nositel čestného titulu VZORNÝ TRENÉR po dobu dvou let  

b) výchova   alespoň   jednoho   sportovce   držitele mistrovské výkonnostní třídy            c) 

věk minimálně 30 let  

d) aktivní a iniciativní výkon funkce i mimo vlastní  základní  organizaci.  

e) úspěšná činnost při výchově nových cvičitelů a trenérů  

f) dopisovatelská a lektorská činnost  

           Návrhy se předkládají na návrh PS prostřednictvím územních orgánů nebo přímo těmito 

orgány  VV, nebo přímo VV.  

  

ZASLOUŽILÝ ROZHODČÍ  

je  čestný  titul, udělovaný  VV  AVZO  ČR  za  činnost rozhodčího sportovní činnosti při 
plnění zejména těchto podmínek:  

           a) nositel čestného titulu VZORNÝ ROZHODČÍ po dobu dvou let  

a) kvalifikace rozhodčího nejméně I. třídy po dobu nejméně 5 let  

b) věk minimálně 30 let  

c) aktivní a iniciativní výkon  funkce i mimo vlastní sportovní  organizaci.  

d) úspěšná činnost  při  výchově nových rozhodčích sportovní činnosti, dopisovatelská a lektorská 

činnost.  

  

           Návrhy se předkládají na návrh PS prostřednictvím územních orgánů nebo přímo těmito 

orgány  VV, nebo přímo VV.  

 

 ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

Je čestný titul udělovaný předsedou AVZO TSČ ČR na základě návrhu příslušného pobočného 
spolku. Návrh schvaluje Výkonný výbor AVZO. Čestné členství lze udělit i nečlenovi AVZO a to 

zejména představitelům samospráv a podnikatelům, kteří se významně podílejí na činnosti AVZO.  

- Člen, kterému bylo uděleno „čestné členství“ má právo podílet se na činnosti AVZO a být informován  

      o dění v AVZO. 

 

  

VŠECHNY   NÁVRHY  SE   PODÁVAJÍ  JEDENKRÁT V ROCE VŽDY K 1.ZÁŘÍ 

DANÉHO ROKU  

  

  

        V. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY  

  

   STÍŽNOSTI PROTI VÝKONU ČINNOSTI FUNKCIONÁŘE, TRENÉRA, ROZHODČÍHO  

ŘEŠÍ KOMISE PŘÍSLUŠNÁ K TŘÍDĚ A V ODVOLÁNÍ ORGÁN ASOCIACE TÉHOŽ STUPNĚ. 

NEJVYŠŠÍM ODVOLACÍM    ORGÁNEM  V  ČINNOSTI   JE  V  SOULADU  S   

ORGANIZAČNÍM ŘÁDEM,    KOLEGIUM  AVZO TSČ ČR,  POKUD SE  NEJEDNÁ O  

PORUŠENÍ PODLE  OBČANSKÉHO NEBO    TRESTNÍHO ZÁKONA.  
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VI. FORMY A POSLÁNÍ 

  

6.01 postup  

         čestné tituly jsou zpravidla navrhovány k životním jubileím. Návrh na  ocenění  čestným  titulem  

musí  být  projednán postupově v územních orgánech, jak uvedeno.             

Příslušné  oblastní  (územní)  aktivy  -  komise  -  mají pravomoc  navrhnout    odejmutí  čestného   

titulu  těm,    kteří  by   svým vystupováním tento titul znevažovali  nebo jinak poškozovali dobré  

jméno sportovců, aktivistů nebo organizace AVZO TSČ ČR.  

           

6.02  předání čestného titulu.  

         Udělené čestné tituly budou předány za dodržení společenské úrovně  tohoto  aktu.  Titul  

předává   představitel  orgánu   (předseda, nebo  pověřený člen  kolegia )  Předání se provede při 
významné akci AVZO, nebo  shromáždění a pod.  

Samozřejmostí u navrhovaných by mělo být nošení sportovního oděvu (stejnokroje) při sportovních 

akcích nebo společenského oděvu při slavnostních příležitostech.  

  

6.03 administrativní náležitosti.  

  

         Návrh  je  podáván  na  předtisku  (viz  příloha  vzor)  ve dvojím  vyhotovení.  Nutno dbát  na 

přesné  vyplnění všech  údajů a věcné  zhodnocení jmenovaného. Návrh, v němž  nebudou  uvedeny  

podstatné  údaje,  nemůže  být  projednán a bude  vrácen zpracovateli k doplnění.  

  

  

VII. EVIDENCE  

  

7.01 základní evidence  

        Úplná, kvalitní a přehledná evidence četných titulů je základem pro soustavnou  a  objektivní  

činnost.   Tato  může  být  zpracovávána a vedena písemně v sešitech, kartotékách či složkách 

protokolů, nebo   využitím výpočetní techniky -osobních počítačů.      a)   Tuto evidenci vedou všechny 

dotčené složky po své linii  

b) Udělený  titul  je  evidován  v  knize  čestných  titulů Tuto  knihu za celou  ČR vede z pověření 

Repkol. Rada odbornosti.  

c) Kopie doporučení ze všech stupňů musí být zaslány sekretariátu AVZO k evidenci a 

archivaci.(jinak je udělení neplatné).  

       

   SEZNAMY jsou ve čtyřletých cyklech  zveřejňovány v oficiálních materiálech  (Zpravodaj,  

Internet).    

  

   7.02 vyřazení z evidence.  

        Vyřazení z  evidence se provádí v následujících případech:  

- při úmrtí, (zůstává však v historickém přehledu udělených ocenění)         - na základě vlastní žádosti,  

- při prokázaném (ověřeném) zjištění, že činnost a chování nositele se neslučuje s morální hodnotou 

významu ocenění.  

- po  nabytí právní  platnosti soudního  rozhodnutí- (rozsudku)  za  trestný  čin, kterého    se  dopustil 

v  souvislosti s  výkonem  v  oblasti sportovní činnosti, provozované v  organizacích  AVZO, nebo 

čin, který je v rozporu s morálním kodexem občana ČR.  

- na základě rozhodnutí disciplinární komise  

- na základě rozhodnutí smírčí komise  
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VIII DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ  

  

        Postup je určen Stanovami  AVZO.   

  

           Návrhy se předkládají na návrh ZO prostřednictvím územních orgánů nebo přímo těmito 

orgány  Repkol, nebo přímo Repkol.  

  

  

          IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  

 Ocenění je interní záležitostí organizace, a proto i její přidělování a případné odejmutí končí 
vyřízením  odvolacího řízení u orgánů a komisí AVZO TSČ ČR, mimo státní orgány a soudy.   
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NÁVRH NA UDĚLENÍ ČESTNÉHO TITULU  

__________________________________________________________  

      

      

  ........................................................    

   

  

_________________________________________________________   

       

 Tit.,příjmení,jméno   rodné číslo    

       
  

  

 úplná adresa bydliště    

    
 povolání    

 Příjmení jméno navrhovatele           

 Stanovisko oblastního aktivu:    

 (přiložit kopii zápisu projednání)  

    

  

 Doporučeno:  zápis č.:   podpis:    

  

    

  

 Schváleno:   datum,místo    
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 člen AVZO od r.:   reg.čís.organizace:    

     

 Nositel čestných titulů:(název,dat.udělení,)    

    

    
 Zdůvodnění návrhu:    

    

    

    

    

    

 P
ř
ílohy:............................  

  

..............................    
                                          ...........................     
..............................                             

 

 

 

 


