HODNOCENÍ
Mistrovství AVZO TSČ ČR ve střelbě vzduchových zbraní 2017 v Hanušovicích.
Pořadatel AVZO TSČ ČR z.s. pověřil uspořádáním již v pořadí třináctého ročníku opět
organizaci AVZO v Hanušovicích, která již plně osvědčila získané zkušenosti. Nová komise pro
zájmovou a sportovní činnost po 10. Sjezdu AVZO nemá vyjasněny všechny zákonné
souvislosti pro svoji činnost a tyto se snaží nyní řešit. Tím určitý podíl zdržení v přípravě také i
samotném průběhu Mistrovství ČR AVZO 2017 v Hanušovicích byl víc než zřejmý.
Sobotní program 25.března 2017 patřil puškovým disciplinám. Ředitel soutěže Miroslav
Havelka uvítal při nástupu starostku Hanušovic Ivanu Vokurkovou, sbor rozhodčích,
závodníky i ostatní účastníky. Omluvil neúčast předsedy AVZO ČR JUDr. Krabičku i případně
dalších členů vedení AVZO jak bývalo zvykem.
Účast a výsledky puškařů jsou tradičně vyšší než u pistolářů. Zřejmě se již nikdy nepodaří
překonat rok 2015, kdy střílelo 61 závodníků a plná polovina nastřílela limit I. výkonnostní
třídy. V letošním roce pušky střílelo 40 závodníků a převahu tvoří mladí do l6 let – celkem24
střelců. Jen dvě dívky vleže se mohly pochlubit nástřelem 299 bodů. Limit I. výkonnostní
třídy pak ze všech soutěžících splnilo jen 13 závodníků.
Do soutěže vyslaly ZO AVZO Neratovice a Nové Město na Moravě po šesti a ZO AVZO
Teplice a Chrastava po pěti soutěžících. Závodníci v sobotu soutěžili v 11 výkonnostních
kategoriích. Při nástupu vítězové převzali medaile, diplomy a pěkné ceny. Všechny soutěžící
lze také shlédnout na fotoseriálu i včetně výsledků na www.avzo-olomoucko.cz.
Nedělní program patřil pistolářům a těch se účastnilo celkem 32 střelců, kde dominovali
ve své kategorii – 13 mužů a 2 ženy. Nelze opomenout výkon mladých. Martin Bujok
z Karviné (r.2000) a výkon 360 bodů – I. VT. Také Petr Hála (r.2001) z Kopřivnice nastřílel 358
bodů a také I. VT. Nejvíc 10 závodníků přijelo z Karviné, 6 z Kopřivnice a také 6 z Nového
Města na Moravě. Pistolářské soutěže byly rozděleny do osmi výkonnostních kategorií.
Nejlepší závodníci převzali svoje ocenění při nástupu a snímky na stránkách Olomoucka jim
připomenou jejich společná setkání na výsledky.
Letošního Mistrovství AVZO ČR 2017 ve vzduchových disciplinách se účastnilo 72 střelců a
tyto vyslalo 17 organizací AVZO. Závěrem lze hodnotit připravenost pořadatelů po všech
stránkách a vyslovit jim poděkování. Také letos bylo významným zlepšením zajištění plného
stravování a občerstvení v objektu tělocvičny. Za zajištění ubytování účastníků v penzionu
Trojkámen v Nových Losinách patří organizátorům poděkování.

DOSLOV ZÁVĚREM
Nedělní program díky dobré organizaci soutěže, také úspoře vlivem letního času byl zde využit
i pro „záslužný čin“. V nedaleké obci DUBICKO začíná svoji aktivní střeleckou činnost s mládeží ZO
AVZO TSČ p.s. Dubicko. Pořadatelé Mistrovství a rozhodčí při soutěži jim mimo program zapůjčili
zbraně, vybavení a prostor pro 10 mladých střelců, kteří začínají. Pomohli i radou k uspořádání vlastní
střelecké soutěže. Předali i vlastní zkušenosti pro výcvik, za což jim patří opravdový dík.
Antonín Kaláb, předseda KRKOL AVZO TSČ ČR Olomouckého kraje

