MISTROVSTVÍ AVZO z.s. ČR VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ

20. 3. 2020 – 22. 3. 2020

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE AVZO STŘELCI CHOMUTOV p.s.
Ve spolupráci s Radou střelectví a AVZO TSČ ČR z.s.

Propozice
ŘEDITEL:
BLANKA SLEZÁKOVÁ - A 0001
Předsedkyně rady střelectví
FINANCOVÁNÍ: za podpory AVZO TSČ ČR z.s.
Magistrátu města Chomutov
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
VLADIMÍR KOUSAL – A 0002
PŘEDSEDA HK:
KOŽENÝ Tomáš - A 0003
ROZHODČÍ NA PČ:
Deleguje pořádající p.s.
TECHNICKÝ DELEGÁT:
IVANA KREJČOVÁ – A 0004
MÍSTO KONÁNÍ:
Blatenská 804, Chomutov 430 01
ÚČAST NA SOUTĚŽI:
Střelci organizovaní v AVZO s platnou klubovou průkazkou nebo delegačním lístkem vystaveným
vedením klubu.

PŘIHLÁŠKY
závazně do 10. 3. 2020 se jmény závodníků, kategorií, disciplínou
a klubovou příslušností na adresu:
blanka.slezakova@gmail.com
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
Při závodě budou udělovány výkonnostní třídy.

STARTOVNÉ:
platí se při prezenci částka 200 Kč za jednotlivce a disciplínu

CENY:
1. místo
medaile, diplom Mistr AVZO ČR cena

2. a 3. místo
medaile, diplom cena

PROTESTY:
dle pravidel sportovní střelby písemnou formou se vkladem 500Kč do 10 min po zveřejnění výsledků na
výsledkové tabuli.
Zdravotní zabezpečení autem pořadatele - nemocnice Chomutov, první pomoc lékárničkou v objektu.
TECHNICKÉ USTANOVENÍ:
25 střeleckých stanovišť s přitahovacím terčovým zařízením, kategorie v leže budou ležet na stolech se
střeleckými podložkami
Ubytování v menší míře ve vlastním spacáku je možné péčí pořadatele na střelnici za 100Kč na osobu.
Nejbližší ubytování – Hotel Hřebíkárna Bezručova 5877, 430 03 Chomutov. Tel: 474 341 404
OBČERSTVENÍ V ZÁKLADNÍ MÍŘE ZAJIŠTĚNO V KLUBOVNĚ

Časový rozvrh
pátek 20. 3. 2020
příjezdy rozhodčích 17:00 – 19:00
19:00 technická porada rozhodčích
příjezdy závodníků 17:00 – 19:00
sobota 21. 3. 2020 VzPu
Prezentace:
Nástup a slavnostní zahájení:

do 8:40
8:45 hod

VzPu 30:

1. směna 9:00 hod - nástup na stanoviště 1 - 12
2. směna 11:15 hod – nástup na stanoviště 1 - 12
3. směna 13:30 hod – nástup na stanoviště 1 - 12
VzPu 40/60:
1. směna 9:00 hod – nástup na stanoviště 14 - 25
2. směna 11:15 hod – nástup na stanoviště 14 - 25
3. směna 13:30 hod – nástup na stanoviště 14 - 25
v případě většího počtu startujících budou přidány další směny
Při počtu 5 a méně závodníků v dané disciplíně se kategorie slučují do jedné
Finále se nestřílí
Po ukončení všech směn proběhne vyhlášení výsledků

neděle 22. 3. 2020 VzPi
Prezentace:
do 8:40
Nástup a slavnostní zahájení: 8:45 hod
VzPi 40/60:
RPVzPi 2x30

1. směna 9:00 hod – nástup na stanoviště
2. směna 11:00 hod – nástup na stanoviště
3. směna 13:30 – nástup na stanoviště ½

v případě většího počtu startujících budou přidány další směny
Při počtu 5 a méně závodníků v dané disciplíně se kategorie slučují do jedné
Finále se nestřílí.
Po ukončení všech směn proběhne vyhlášení výsledků
Kategorie
1 mladší žáci VzPu30
2 mladší žákyně VzPu30
3 starší žáci VzPu30
4 starší žákyně VzPu30
5 dorostenky VzPu40
6 dorostenci VzPu40
7 junioři VzPu60
8 juniorky VzPu60
9 muži VzPu60
10 ženy VzPu60
11 dorostenci VzPi40
12 dorostenky VzPi40
13 junioři VzPi60
14 juniorky VzPi60
15 muži Vzpi60
16 ženy VzPi60
17 muži, ženy, junioři RPVzpi 2x30
16 dorost RPVzPi 2x30

Případné dotazy volejte na mob.: 604 973 479 Blanka Slezáková, nebo piště ve výše uvedeném mailu

Teplice 25. 1. 2020

Blanka Slezáková – ředitelka soutěže

Popis trasy:
Pokud pojedete vlakem, je nejlepší vystoupit na stanici Chomutov Město, pak stačí zavolat a pořadatel
přijede, nebo se dá dojít pěšky je to cca kilometr stále rovně. Další je možnost od Prahy po dálnici, zde jsou
dvě možnosti. Buď vás navigace dovede po dálnici až k městu a pak pojedete okolo Globusu až k benzínové
pumpě Shell, kde se stočíte doprava a tam vás to navede na „kruhový objezd“ na něm na třetí výjezd, na 1.
světelné křižovatce rovně a na druhé doprava a podle obrázku 1. Pak je druhá varianta že sjedete z dálnice
dřív a projedete městem

Koncová odbočka je schována mezi
parkujícími auty, je to štěrková cesta

Směr od Globusu, od Karlových Várů

Příjezd od Prahy, cesta přes město

