
 PROPOZICE Střelecké soutěže AVZO Stará Bělá p. s. 
 název soutěže: „Memoriál Lubomíra Blažka" 
  Veřejná soutěž ve střelbě z plynové pušky. 
 pořadatel: AVZO Stará Bělá p. s. 

místo konání vzduchovková střelnice - zahrada za klubovnou  
Disciplíny: vzduchová puška ve stoje na 10 m 
 2 nástřelné + 10 střel do terče (2x 5) 
soutěžící: mládež 
 dospělí od 18 let 

Datum konání: 25. 5. 2019  
Rozhodčí: Jaromír Remža 
Kategorie: a) do 11 let 
 b) do 15 let 
 c) do 18 let 
 d) nad 18 let 
Přihlášky: na e-mail –> michaeljed@seznam.cz;   na místě soutěže 
Podmínky soutěže: zúčastnit se mohou závodníci uvedených kategorií, mající zájem 

o sportovní střelbu ze vzduchových pušek. 
 Mládež musí mít doprovod a bude na palebné čáře pod dozorem 
 trenéru (rodičů). 

Hodnocení výsledků: ve smyslu těchto propozic, s přihlédnutím k zásadám platných pravidel 
sportovní střelby AVZO TSČ ČR aplikovaných na tuto soutěž.   

Střelnice: má 4 střelecké stanoviště pro VzPu a na palebné čáře vyznačenou střeleckou 
pozici. Výměnu sad terčů si provádí střelci sami. 

Zbraně plynová puška s otevřenými mířidly tovární výroby bez úprav.  
Střelivo: diabolo dodává pořadatel. 
Terče: dle pravidel sportovní střelby pro VzPu. 
 střelba probíhá na soutěžní terče – průměr 4,55 cm, desítka 1mm 
 na 1 terčovém poli (strana 14 cm) je umístěno 5 terčů 
 nástřel se provádí na terčové pole s jedním terčem 
Časový rozvrh: 09:00 hod. prezence 
 09:30 hod. zahájení střelby 
 14:00 hod. ukončení soutěže, vyhodnocení  
Startovné: závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace 
Ceny: první tři závodníci v každé kategorii budou odměněni diplomem a věcnou cenou 
Pojištění: pořadatel je pojištěn pojistkou ČRDM 
Zdravotní zabezpečení: prostředky první pomoci v klubovně a zdravotnické zařízení (nemocnice) 
Různé pitný režim zajištěn po celou dobu soutěže 
 Jaromír Remža 
 předseda AVZO Stará Bělá p. s.

Rozhodčí PČ: Michael Jedelský
 Martin Hobza 
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