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                             Střelecká soutěž  AVZO  TSČ  ČR z.s. 
 
Název soutěže:  Oblastní sportovně střelecká liga 

Pořadatel:   Územní kolegium Karviná 
Místo konání:  Střelnice 2. ZO Karviná-Bažantnice 
 

 

Disciplíny:   LM-60, SM-60 
 
 

Datum konání:  Neděle v 9.hodin 25. dubna 2021-Bažantnice, 

                               16. května 2021-Bažantnice,  30. května 2021-Bažantnice, 
                               20. června 2021-Bažantnice, 5. září 2021-Bažantnice + OP 

 

Ředitel soutěže:  Novotný Luboš 
Hospodář soutěže:  2. ZO Karviná 

Hlavní rozhodčí:  Toman Arnold A 0023 
PHK:    Michna Ivo A 0007 

Kategorie:   muži-senioři-dorostenci-ženy-seniorky-dorostenky, každá 
                             kategorie musí mít min. 3 střelce, jinak se kategorie slučuje 
Podmínky soutěže:  Zúčastnit se mohou závodníci registrovaní v AVZO, členové jiných  

                                sportovně střeleckých organizací a nečlenové  držitelé zbrojních  
                               průkazů                                                           

Hodnocení výsledků: Ve smyslu těchto propozic, s přihlédnutím k zásadám platných  
                                Pravidel sportovní střelby  
Střelnice:   Vybavena posuvným terčovým zařízením, stojany na dalekohled  

                                a podložkami 
Zbraně:   Dle pravidel sportovní střelby s přihlédnutím k dané soutěži 

Střelivo:   Vlastní 22 LR 
Terče:    Dle pravidel AVZO TSČ ČR 
Časový rozvrh:  Prezentace do 8.30 hodin, 8.45 hodin poučení o provozním řádu   

střelnice a bezpečném zacházení se zbraní, střelivem. Zahájení 
střelby v 9.00 hodin. Vyhlášení výsledků bude provedeno do 30 

minut po ukončení závodu.                               
Organizační příspěvek: Na více kolovou soutěž 250,-Kč, mládež do 18 + studující do 26 let 

let 100,- Kč 

Hosp. ustanovení:  Závodníci startují na vlastní náklady anebo na náklady vysílající  
                                organizace, zbraně, střelivo a dalekohled vlastní, oblečení dle 

                                 pravidel a svých možností. 
Ceny:    První tři závodníci v každé kategorii budou odměněni cenou. 
                                 Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší kola.       

Pojištění:   Pořadatel je pojištěn vlastní pojistkou, uzavřenou u ČPP 
Zdrav.zabezpečení:         Prostředky pro první pomoc na střelnici, zdravotní zařízení Karviná. 

Protesty:   Budou řešeny ve smyslu pravidel sportovní střelby s vkladem  
                                  500,- Kč do rukou hlavního rozhodčího do 30 minut po 

                                 vyhlášení výsledků. 
Občerstvení:   V areálu střelnice v omezeném množství pro střelce a doprovod.  
 

Upozornění: Před a během závodu je zákaz konzumace alkoholických  
Nápojů 

 
V případě nepříznivého vývoje v souvislosti s COVID 19 
mohou být některá kola nahrazena jiným termínem, 

popřípadě zcela zrušena. 
 

 
 

 

 
 

         ředitel soutěže   
 


