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                STATUT TECHNICKÉHO DELEGÁTA 
 
 

 Technický  delegát   je  dohlížecím  orgánem   AVZO TSČ ČR, který 

prověřuje: 

-regulérnost zajištění soutěže podle pravidel sportovní střelby v rozsahu 

platnosti technických pravidel, 

-regulérnost průběhu soutěže 

-provádí  vyhodnocení  soutěže  jako  podkladovou  zprávu  úrovně soutěže 

se zhodnocením kladů a nedostatků s návrhem opatření k rozvoji střelectví 

a úrovně soutěží. Zevšeobecnění poznatků je podkladem  nejen   pro  

vlastní  práci  a  metodiku  SSK ale  i konkrétních  připomínek  pro  orgány   

a  komise AVZO TSČ ČR 
 
                      VŠEOBECNÁ USTANOVENI 
 
1.1. Technický delegát musí mít kvalifikaci rozhodčího (u nižších soutěží 

nejméně kvalifikaci hlavního rozhodčího). 

1.2.TD nemůže být členem přímého pořadatele. 

1.3.TD zodpovídá za prověření přípravy soutěže, střelnice, zařízení a všech 

ostatních prostor, v níž se soutěž koná (střelnice). 

1.4. Z důvodu plnění uvedených povinností je organizační výbor povinný v 

přípravném období pozvat TD na zasedání org.výboru na svoje náklady 

nejméně jedenkrát a jeden den před zahájením soutěže. Org.výboru je povinen 

pozvat TD na závěrečné vyhodnocení k přednesení připomínek, stížností a 

dalších informací. 

1.5.TD je v organizačním výboru jeho řádným členem s hlasem rozhodujícím 

 

                            TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
2.1.TD  ve spolupráci s ředitelem soutěže. Hlavním rozhodčím  a funkcionáři  

stanovenými  pro   jednotlivé  displíny  prověří připravenost střelnic a zařízení 

pro soutěž. 

2.2.Před soutěží  je povinný se seznámit  a prověřit statě článků  l,2 a3 

všeobecných a speciálních technických pravidel sportovní střelby. Tam kde je 

ustanovená JURY ve spolupráci s ní. 

2.3.V průběhu soutěže spolupracuje s JURY a HR. 

2.4.Do 15 dní po ukončení soutěže zpracuje  vyhodnocení soutěže a odešle jej 

orgánu který jej vyslal AVZO TSČ ČR. 

2.5.TD může schválit  malé odchylky od pravidel UIT s tím, že není povolena 

odchylka ve vzdálenostech pro střelbu a ustanoveních o  terčích. O   všech  

změnách  musí   být  všichni  účastníci vyrozuměni nejpozději na technické 

poradě před zahájením soutěže. 



                             
                 TECHNICKÝ DELEGÁT JE POVINNÝ 

 
3.1. Vykonávat funkci taktně ale nekompromisně. 

3.2. Nezasahovat do rozhodování soutěže. 

3.3. Prověřovat  práci  technického  personálu   a  dbát  na  jeho dostatečný 

počet. 

3.4. Upozornit ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího na zjištěné 

nedostatky, doporučit způsob nápravy a zkontrolovat zda nedostatky byly 

odstraněny. 

3.5. Při dosažení rekordů potvrdit dodržení technického zajištění pravidel  

sportovní  střelby  a  souladu  proposic s pravidly sportovní střelby (prot.příl.č.l 

a 2)/tiskopis v počítači/. 

 
               TECHNICKÝ DELEGÁT MÁ PRÁVO 

 
4.1. Vstupovat do všech prostor a zařízení, kde se koná soutěž. 

4.2. Kontrolovat všechny písemnosti vedené ředitelstvím soutěže nebo 

technickou službou a souvisící s prací TD. 

4.3. Překontrolovat činnost obsluhy, terčových a jiných technických zařízení 

používaných při soutěžích. 

4.4. Zúčastňovat se porad ředitelství, organizačního výboru a sboru 

    rozhodčích. 

 
          PRO ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TD JSOU POVINNI 
 
5.1.Ředitel  soutěže  a  organizační  výbor  zajistit  nerušený a účinný výkon 

činnosti TD. 

5.2.Přidělit TD místnost a nebo vyhradit prostor pro činnost 

5.3.Dbát na dodržování závazných pokynů  . 

5.4.HR je  povinný spolupracovat s  TD na zajištění  regulérnosti soutěže podle 

pravidel sportovní střelby. 

5.5.Přizvat   TD   při   zjištěných   závadách  podle  ustanovení tech.pravidel 

5.2.a.,5.2.e. a 5.3. 

5.6.Technický delegát schvaluje použití kalibru pro hodnocení zásahu, pokud již 

tento kalibr nebyl pro přeměření schválen. 

5.7.TD  při výkonu  funkce má  nárok na  náhradu cestovného,  stravného, 

nocležného a  dalších nutných prokazatelných nákladů. 

Dále  musí být  dodrženy v  souvislosti s  činností TD následující články 

pravidel:1.2.c. 1.4.c. 3.0 až 3.20.f. 14.3příloha: l a 2 

 

 



Rozsah zprávy TD: 
    -organizační zabezpečení soutěže:, zahájení, nástup a uvítání, kdo zahájil 

soutěž,, přítomnost členů čestného předsednictva, účast závodníků a rozhodčích, 

účast hostů a sponzorů, zajištění  propagace  a   popularizace,  spolupráce  

s hromadnými sdělovacími prostředky, vyhlášení výsledků a závěrečné 

vyhodnocení, 

    -průběh přípravy soutěže: počet zasedání org.výboru, zápisy z jednání  a   

jejich  realizace,  řešení   problémů,  doprava, ubytování, stravování, osobní 

odpovědnosti, proposice včasnost přípravy a schválení, 

    -MTZ: příprava střelnice, terčový materiál, technické zařízení a vybavenost 

(dle PSS), činnost techn. Personálu, 

    -průběh soutěže: dodržení delegací, činnost řídících funkcionářů, technická 

porada, spolupráce s dalšími hlavními funkcionáři, průběh podle proposic, 

zajištěnost a průběh tréninku, přejímka zbraní (vybavenost), dodržování 

časového průběhu, průběh vyhodnocování terčů (pomůcky, činnost počítače), 

činnost rozhodčích a JURY, činnost dalších komisí a pomocného aktivu, 

protesty, rekordy, zajištěnost a průběh finálové soutěže, vyhlašování výsledků, 

předání cen a diplomů, účast navyhlášení,závěrečný ceremoniel. Podmínky 

střelby, povětrnostní podmínky, světelné, negativní poznatky a návrhy na řešení 

kladné poznatky pro všeobecné využití datum a vlastnoruční podpis 

 
 


