
Propozice střelecké ligy
pro členy AVZO TSČ ČR

na rok 2007

Druh soutěže: střelecká soutěž jednotlivců 
Pořadatel: základní organizace BA AVZO TSČ Přerov z pověření Územního kolegia 
Místo konání: střelnice Přerov - Újezdec 
Datum konání: 1. kolo - 7.4.2007
 2. kolo - 2.6.2007
 3. kolo - 14.7.2007 
 4. kolo - 25.8.2007
 5. kolo - 6.10.2007
  

Disciplíny: SP 30+30
LM, SM 60

Startovné: 50,- Kč na každém kole a za každou disciplínu u prezentace
Ředitel soutěže: Zdeněk Barfus
Hlavní rozhodčí: ZdeněkRédr
Podmínky účasti: závodu se mohou zúčastnit členové AVZO TSČ ČR s platnými doklady

Hodnocení: do celkového hodnocení se započítávají tři nejlepší výsledky z celkového počtu kol, 
první tři závodníci obdrží věcnou cenu po 5. kole

Protesty: s vkladem 100,-Kč, do rukou HR, do 30 minut po zveřejnění výsledkové listiny. Při 
oprávněném protestu bude vklad vrácen.

Časový rozvrh SP 30+30: 08.00 - 08.30    příjezd a prezentace
 08.30 - 09.30    pevný terč
 09.30 - 10.30    otočný terč
Časový rozvrh LM, SM: 08.00 - 08.30    příjezd a prezentace
 08.30 - 09.45    LM, SM vleže

 Vyhlášení výsledků bude provedeno do 30 minut po ukončení závodu. Časový rozvrh 
může být upraven podle počtu zúčastněných závodníků. 

Tech. ustanovení: Střelnice má 20 otočných stavů vybavených stojany na dalekohledy a židlí. Pořadatel 
si vyhrazuje právo v případě nutnosti provést změnu propozic.

Hosp. ustanovení: náklady spojené s účastí si hradí každý sám nebo vysílající organizace.
Občerstvení: v omezené míře v areálu střelnice
Zdravotní zajištění: Nemocnice Přerov, ul.Dvořákova 41

 

Zdeněk Rédr

Předseda ZO BA Přerov



PROPOZICE 2007 (Pistole)

Název soutěže: Mistrovství AVZO TSČ ČR -  pistole 2007
Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR a ZO BA Přerov č. 80272
Místo konání: Areál střelnice Přerov – Újezdec
Disciplíny : LP 60

SP 30+30
St.Pi.20+20+20
VP,VR.30+30

Datum konání: 29. a 30.září 2007
Ředitel soutěže: Rédr Zdeněk
Hospodář 
soutěže: Bínová Jarmila

Hlavní 
rozhodčí: Michna Ivo  č. A 0007

Předseda HK: Jana Pourová  č. A 0003
Kategorie: LP 60 muži, junioři

SP 30+30 muži, junioři, dorostenci
 ženy, juniorky, dorostenky
St. Pi. 20+20+20 muži, junioři, dorostenci
 ženy, juniorky, dorostenky
V.R. 30+30 muži, junioři, dorostenci
 ženy, juniorky, dorostenky
v případě malého počtu účastníků budou kategorie sloučeny

Přihlášky: závazné přihlášky se jmény závodníků, rokem narození, kategorií a disciplínou zašlete nejpozději do 
20.9.2007 na adresu  Zdeněk Rédr, Trávník 26, 750 02 Přerov nebo telefonicky 581 20 24 23, 
mob.603 827 446, e-mail zdenekredr@seznam.cz

Podmínky 
soutěže:

zúčastnit se mohou závodníci registrovaní v AVZO, kteří se prokážou průkazkou se zaplaceným 
členstvím a zdravotní prohlídkou.

Hodnocení : dle platných pravidel AVZO
Střelnice : má 26 střeleckých stanovišť pro LP 60 a 20 stanovišť pro SP, St.pi., vybavených stolky, židlemi a 

stojany na dalekohledy. 
Časový rozvrh : SOBOTA 29. 9. 2007

7.30 –  9.00 příjezd a prezentace
9.00 zahájení  střelby LP 60
11.30 - 13.00 přestávka
13.00 zahájení střelby SP 30+30
NEDĚLE 30. 9. 2007
7.30 –  9.00 příjezd a prezentace
9.00 zahájení  střelby St.Pi 20+20+20
11.30 - 13.00 přestávka
13.00 zahájení střelby VR.,VP. 30+30

Vyhlášení 
výsledků

bude provedeno do 30 minut po ukončení každé disciplíny. Časový rozvrh může být upraven podle 
potřeby.

Startovné : 100 Kč za disciplínu
Hospodářská 
ustanovení : závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, zbraně a střelivo vlastní

Ceny : první tři závodníci v každé kategorii budou odměněni diplomem a věcnou cenou. 
Pojištění : pořadatel je pojištěn pojistkou AVZO TSČ ČR
Zdravotní 
zabezpečení : Nemocnice Přerov, ul. Dvořákova 75

Protesty: Dle pravidel sportovní střelby AVZO s vkladem 200 Kč do rukou HR do 30 minut po vyhlášení 
výsledků 

Občerstvení: v areálu střelnice v omezeném množství
Různé: střelnice se nachází na konci obce, je třeba projet ul. Hlav- ní přes jeden zpomalovač, pak odbočit na 
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ul. Spojovací odkud Vás směrovky navedou až na střelnici. Příjezd do Přerova – Újezdce od 
Olomouce je přes centrum po ul. Palackého, Komenského, tř. 17. listopadu, bří Hovůrků kolem 
hřbitova až k ČSAD a pak doleva do Újezdce. Od Uherského Hradiště přes Horní Moštěnici k 
ČSAD. Od Ostravy přes Kozlovice kolem nemocnice ke hřbitovu a k ČSAD. Do Přerova se dá přijet 
vlakem a odtud autobusem až do Újezdce na točnu kousek pod střelnicí. Pro vzdálené závodníky, 
případně jejich doprovod lze na požádání zajistit nocleh. 

Rédr Zdeněk
ředitel soutěže


