
 

 

 

 

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ AVZO TSČ ČR z.s.  

 VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ 

23. 3. 2019 – 24. 3. 2019 

                                                                         

 

                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

POŘADATEL - AVZO TSČ ČR z.s. 

POŘÁDAJÍCÍ  ORGANIZACE   AVZO HANUŠOVICE p.s. 

 

PP  RR  OO  PP  OO  ZZ  II  CC  EE 



 

P r o p o z i c e 

ŘEDITEL:  
MIROSLAV  HAVELKA - A 0125 

předseda AVZO Hanušovice p.s.  
HOSTÉ: 

MAREK KOSTKA - starosta 
JUDr. VÍTĚZSLAV KRABIČKA – 

předseda AVZO TSČ z.s.  ČR 
Ing. FRANTIŠEK FELNER   

ředitel školy 
 
TAJEMNÍK: 

MICHAL  HAVELKA-B 0124 
HOSPODÁŘ: 

OLDŘICH  NANTL - člen výboru p.s. 
HLAVNÍ ROZHODČÍ: 

TOMÁŠ KOŽENÝ - A  0189 
PŘEDSEDA  HK:  

JAN  CVRČEK - A  0035 
ROZHODČÍ NA  PČ: 

Deleguje pořádající p.s. 
 
ZPRACOVATEL VÝSLEDKŮ: 

Ing.  JAN  VOKURKA 
TECHNICKÝ DELEGÁT: 

IVANA  KREJČOVÁ –A  0148 
PŘEDSEDA RS: 

BLANKA  SLEZÁKOVÁ 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
tělocvična základní školy Hanušovice, parkoviště u tělocvičny 
 
ÚČAST NA  SOUTĚŽI: 
střelci organizovaní v AVZO + ČSS 
 

PŘIHLÁŠKY 
závazně do 20.3.2018 se jmény závodníků, kategorií a disciplínou  na adresu: 

 
havelkajindrichov@atlas.cz 

 
Prosím o dodržení termínu pro možnost zpracování rozlosování do směn, možnost zpětné informace 
o zařazení. Pozdní přihlášení se bude zařazovat podle volných míst. 
 
HODNOCENÍ  -  dle pravidel sportovní střelby  AVZO TSČ  ČR z.s. 
  Puška se bude hodnotit na strojku RIKA na desetiny 
 
STARTOVNÉ:  
platí se při prezentaci částka 150 Kč za jednotlivce a disciplínu – platí pro oba dny, 
                          v této částce není občerstvení. 
 
CENY:  

1. místo  
medaile, diplom Mistr ČR a věcná cena 

2. a 3. místo  
medaile, diplom a věcná cena 
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PROTESTY:   
dle pravidel sportovní střelby písemnou formou, s vkladem 500Kč do 10 min po zveřejnění výsledků 
na výsledkové tabuli. 
 
Zdravotní zabezpečení autem pořadatele  -  nemocnice Šumperk, první pomoc v hale. 
 
TECHNICKÉ USTANOVENÍ: 
20 střeleckých stanovišť s ovládáním posuvu terčového pásu, podložka pod střelce v poloze leže, 
stolek a židle pro střelbu vstoje. 
Střelnice není vybavena stojany na dalekohled. 
 

 
 
Vstup do haly v čisté sportovní  obuvi  -  platí i pro doprovod. 
 
Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace. 
 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO V AREÁLU TĚLOCVIČNY V DOSTATEČNÉ MÍŘE PRO VŠECHNY. 
 
 
 
Časový rozvrh sobota 23. 3. 2019                                   

Puškové disciplíny 
 
Prezentace:  7:30 -11:30 hodin 
Nástup a zahájení: 8:15 hod 
První směna:  8:30 hod (nástup na stanoviště) 
Kategorie:  A 30 do 12ti  let dívky 

B 30 do 12ti let  hoši 
C 30 do 14ti let  dívky 
D 30 do 14ti let  hoši 

   E  VzPu dorost do16ti let dívky 
   F  VzPu dorost do16ti let hoši 
   G  VzPu dorost do 18ti let dívky 
   H VzPu dorost do 18ti let hoši 
   CH VzPu  juniorky 
   I  VzPu  junioři 
   J VzPu  ženy 
   K VzPu muži 
 
U všech kategorií se střílí jedna rána do terče. 
Každá směna bude časově odpovídat předepsaným časům, v případě, že směna skončí před limitem, 
bude následující směna zahájena po krátké přestávce a bude se pokračovat ve směně další. 
Po skončení všech disciplín bude v každé kategorii provedeno vyhodnocení s předáním cen. 
Finále se nestřílí. 



 

 
 
 
Časový rozvrh neděle 24. 3. 2019    

Pistolové disciplíny 
 
Prezentace:  7:30-11:30 hodin 
Nástup a zahájení: 8:15 hod 
První směna:  8:30 hod (nástup na stanoviště) 
Kategorie:  A VzPi dorost do 16ti let  dívky 
   B VzPi dorost do 16ti let  hoši 
   C VzPi dorost do 18ti let  dívky 
   D VzPi dorost do 18ti let  hoši 
   E VzPi juniorky 
   F VzPi junioři 
   G VzPi ženy 
   H VzPi muži 
   CH  VzPi  SH-1 
U všech kategorií se střílí po dvou ranách do terče. 
 
Přejímka bude prováděna v minimální míře. 
Finále se nestřílí. 
 
Směny a časový rozvrh včetně vyhlášení výsledků bude obdobný jako u puškových disciplín v den 
předcházející. 
 
Po vyhlášení výsledků bude Mistrovství ČR slavnostně ukončeno. 
 
Ubytování bude na Penzionu  TROJKÁMEN které si budou zajišťovat ubytovaní osobně u vedoucí 
penzionu na tel. čísle 605 309 997 
 
Případné dotazy volejte na mob.: 732646497 nebo 724395912 
 
 
Hanušovice  7. 1. 2019     Miroslav HAVELKA – ředitel   M  ČR 
 
 
 

 


