
 

 

              Střelecký kalendář na rok 2020                                                    

AVZO SK Chvalšiny, p.s. 

Střelecký klub Chvalšiny 

 
7. březen VP – VR První rána (Kejř)  

28. březen                             MP – MR Střelecký víceboj/Memoriál Tondy Kvíze (Podhora) 

4. duben Puška (maloráž) Chvalšinská soutěž 1.kolo                          (Janoušek, Gallistl) 

11. duben VP - VR Chvalšinský rychlík (Tůma)  

2. květen MP – MR Střelecký víceboj (Kaboň F.) 

23. květen VP – VR Chvalšinská střílečka (Kočí, Horčička) 

6. červen Puška (maloráž) Chvalšinská soutěž 2.kolo                       (Kaboň P., Kaboň F.) 

13. červen MP – MR Střelecký víceboj (Kaboň F.) 

18. červenec MP – MR Střelecký víceboj (Řimnáč, Podhora) 

8. srpen                               Puška (maloráž) Chvalšinská soutěž 3.kolo                          (Kaboň F.) 

22. srpen MP – MR Střelecký víceboj (Gallistl) 

5. září Puška (maloráž) Chvalšinská soutěž 4.kolo                          (Konfršt, Podhora) 

12. září VP-VR  Dle pravidel AVZO                                 (Macháček, Nevšímal) 

19. září LPi  Chvalšinská libovolná pistole (50m) (Macháček) 

26. září MP – MR Střelecký víceboj                                    (Janoušek, Podhora) 

3. říjen                                   Sa vz.61 JČ samopálky - finále      (Kejř) 

10. říjen VP – VR Velká Říjnová Rána Střelecká    (Motejl) 

17. říjen VP – VR Chvalšinské střelecké souboje                   (Macháček, Bárta) 

31. říjen  MP – MR Střelecký víceboj    (Gallistl) 

7. listopad VP – VR Padající listí                                                  (Horčička) 

28. listopad VP – VR Mikulášská nadílka                                       (Hrdlovics, Kejř) 

 
Sa vz.61- Škorpion vz.61 (pistole samonabíjecí) 
MP- malorážní pistole, MR - malorážní revolver - dé lka hlavn ě max. 6", LPi – libovolná pistole (malorážní) 
VP - velkorážní pistole (od ráže 7,62 mm), VR - velkor ážní revolver (od ráže 7,62 mm) délka hlavn ě max. 6" 
Soutěže VP-VR, MP-MR zaměřené na všestranné ovládání zbran ě pro držitele zbrojního pr ůkazu a pr ůkazu zbran ě. 
Střelba na standardní a netradi ční papírové ter če, pop ř. padací kovové ter če různých tvar ů a velikostí v r ůzných 
vzdálenostech. Minimální po čet ran na sout ěž zpravidla 50ks. Puška malorážní dle pravidel UIT. 
   
ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 
Pořadatel sout ěží  : AVZO SK Chvalšiny, p.s. - Střelecký klub Chvalšiny 
Místo konání          : Střelnice Chvalšiny 
Zahájení závod ů    : 8:40 – 8:55 prezentace  9:00 – zahájení závodu 
Příležitostný p říspěvek na zajišt ění sout ěže: 100,- Kč 
Střelba povolena pouze s otev řenými mí řidly. Ochrana sluchu a o čí povinná pro st řelce i diváky. St řelci se ú častní 
sout ěže na vlastní náklady a odpov ědnost. St řelci jsou povinni v pr ůběhu st řelby a po st řelbě dodržovat 
bezpečnostní p ředpisy a opat ření určená po řadatelem sout ěže. 
 
OBČERSTVENÍ NA STŘELNICI V OMEZENÉ MÍŘE ZABEZPEČENO POŘADATELEM. 
 
ZMĚNA SOUTĚŽE (podmínek, termínu konání sout ěže…) POŘADATELEM VYHRAZENA, AKTUÁLNÍ INFORMACE 
SLEDUJTE NA STRÁNKÁCH: http://avzo-sk-chvalsiny.wz.cz/ 
 
kontakt: Ing. Petr Cimbálník – p ředseda SK   tel.  775 223 788  


