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Z Á P I S z jednání rozšířené SMK ČSS  2013 - 3 
konaného dne 11. října 2012 v Praze.  

 

 

 

 

Jednání SMK svolal předseda SMK pan Jiří Streit. Počet přítomných členů byl 

většinový a dovoloval přijímat rozhodnutí. Jednání se řídilo dle následujícího programu.  

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zprávy z VV ČSS 

3. Informace o REPRE 2013 

4. Zařazení do kategorie „M“ na rok 2013 

5. Změny v zařazovaní do „M“ pro rok 2014 

6. Vyhodnocení ČPTM 2012 a navrhované změny na rok 2013 

7. Změny pravidel v nár. disciplíně VzPu 30 

8. Finále v nár. disciplíně VzPu 30 

9. M ČR 2013 VzPu 30 

10. Hodnocení aktivity SSK - změny 

11. Různé 

12. Závěr 

 

 

 

 

k bodu 1. programu: zahájení. 

 Pan Streit přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. 

 

k bodu 2. programu: Zprávy z VV ČSS. 

 Pan Streit informoval o jednání VV ČSS a o úkolu zapracovat do hodnocení aktivity 

SSK i „výkonnostní“ hledisko – viz další bod. Dále informoval o požadavku nestřílet 

dvě kola ČPTM o prázdninách – viz další bod. 

 

k bodu 3. programu: Informace o REPRE 2013. 

 Sportovní ředitel pan Šaňák informoval o tom, že nejsou žádné změny oproti 

vyhlášeným kritériím pro zařazení do reprezentace, s výjimkou toho, že junioři do 6. 

místa, kteří nesplnili limit a jsou zařazeni jako kat. „C“ budou mít podporu ze strany 

ČSS jako kategorie „M“ (střelivo, závody, materiál). 

 

k bodu 4. programu: Zařazení do „M“ 2013. 

 Předseda komise rozdal seznamy navrhovaných sportovců do kategorie „M“ dle 

žebříčku. Po krátké diskuzi a opravě „spádovosti“ komise tyto seznamy schválila. (viz 

příloha). 
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k bodu 5. programu: Změny v zařazování do kategorie „M“ na rok 2014. 

 Předseda komise předložil návrh trenérské rady o rozšíření zařazování pistolářů o 

disciplínu Sportovní pistole 30+30 s tím, že půjde o podporu růstu výkonnosti 

v kategorii pistole junioři. V této kategorii bude zařazována i reprezentace (rozšířen 

žebříček REPRE o kategorii SP junioři - viz. Kritéria pro zařazování do reprezentace 

2014). 

 Pro rok 2014 budou zařazovány do kategorie „M“ sportovci podle těchto disciplín dle 

výkonnosti: 

LM 3x20 chlapci 

SM 3x20 děvčata 

LP 60  chlapci 

RP 2x30 chlapci 

SP 30+30 chlapci 

SP 30+30 děvčata 

TRAP  chlapci 

TRAP  děvčata 

SKEET chlapci 

SKEET děvčata 

 

k bodu 6. programu: Vyhodnocení ČPTM 2012 a změny pro rok 2013. 

 Předseda komise krátce zhodnotil ČPTM 2012 s tím, že nebyl žádný výrazný problém. 

Přišel akorát jeden podnět ohledně nominování na finále (při malém počtu střelců 

v kategorii nemusí střelec s dobrým výsledkem se dostat na Finále, protože nezíská 

bod za umístění), po krátké diskuzi komise přijala opatření ohledně možnosti 

„rozšíření“ počtu bodovaných střelců v základních kolech a následně o možnost 

nominace na Finále ČPTM na základě hodnotného výsledku a žádosti vedoucího 

RSCM.  

 Dále Komise zhodnotila počet střelců v disciplínách LP 60 a RP 2x30 v prvních dvou 

kolech a rozhodla o tom, že na těchto kolech se nebudou pro malou účast tyto 

disciplíny střílet a místo toho budou na začátku roku vybrány VC v těchto 

disciplínách, kde střelci budou moci plnit podmínky pro nominaci na Finále ČPTM. 

Na třetím – společném – kole a Finále ČPTM tyto disciplíny budou zařazeny do 

programu podle počtu účastníků. 

 Komise probírala možnost uspořádat kola ČPTM mimo prázdniny a po diskuzi 

nedoporučila uspořádat první kolo dříve než v druhé polovině května (na dost 

střelnicích je možné začít trénovat z důvodu počasí na konci dubna). Příští rok je ještě 

v červnu Olympiáda mládeže ve Zlínském kraji. Dále na konci září již je nestálé 

počasí a z důvodu zařazování do repre a „M“ v říjnu je tento termín nevhodný. 

Následně v rámci přípravy na vzduchovkovou sezónu je vhodné ukončit vrcholné 

soutěže do poloviny září. Z těchto důvodů na rok 2013 nejsou možné jiné termíny, než 

jsou uvedené v Kalendáři ČSS. Na další sezóny se tímto bude SMK zabývat a snažit 

se o umístění mimo dobu prázdnin. 

 

k bodu 7. programu: Změny pravidel v národní disciplíně VzPu 30. 

 Předseda komise krátce informoval o připravovaných změnách pravidel ISSF a jejich 

případných „začlenění“ do Pravidel VzPu 30. Po krátké diskuzi komise dospěla 

k názoru, že se jedná o mladé střelce a změna pravidel v průběhu sezóny by nebyla 

přínosná. Proto přijala usnesení, že do konce dubna 2014 se tyto Pravidla nebudou 

měnit a M ČR proběhne podle stávajících Pravidel. Po uveřejnění oficiálních Pravidel 

ISSF se komise sejde (nejspíše na M ČR vzduchové zbraně v březnu 2013) a 

vyhodnotí změny a způsob jejich začlenění do Pravidel VzPu 30. 
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k bodu 8. programu: Finále v národní disciplíně VzPu 30. 

 Předseda komise krátce informoval o letošním M ČR VzPu 30 v Brandýse nad Labem 

a odezvě na zařazení Finále v kategorie do 14 let. Komise po krátké diskuzi 

doporučila zapracovat finále (viz. Propozice M ČR 2013) do Pravidel VzPu 30 a 

žádá o toto Komisi rozhodčích ČSS. 

 

k bodu 9. programu: M ČR VzPu 2013. 

 Předseda komise informoval o žádosti SSK 0015 Slovany spolu s SSK 0370 Dukla 

Plzeň na pořadatelství M ČR VzPu 30 2013. Po krátké diskuzi komise doporučuje tyto 

pořadatele a souhlasí s navrhovaným termínem M ČR 6. 4. 2013. Dále Komise 

schvaluje uspořádání Finále pro kategorii do 14 let ve stejném provedení, jako bylo na 

M ČR 2012. 

 

 

k bodu 10. programu: Aktivita SSK - změny 2013. 

 Předseda komise informoval o úkolu pro SMK z VV ČSS na změnu „pravidel“ 

hodnocení aktivity SSK v kulových disciplínách, konkrétně zařazení „zohlednění 

výkonnosti“. Po předchozí dlouhé diskuzi a zvážení všech návrhů schvaluje tento klíč 

pro hodnocení aktivity SSK: 

1. 1 bod za každý start sportovce do 19 let ve „sledovaných“ závodech (viz. 

Žebříček REPRE + M ČR VzPu 30) 

2. 50 bodů za zařazeného sportovce do péče ČSS (repre „A“, „B“, „C“ a 

„M“). 

 Komise se zabývala i možností bodování umístění na daných závodech, ale pro 

nevyrovnaný počet střelců v kategoriích (nejsou ani výjimka, že v jedné kategorii 

startuje 3-4 závodníků, tudíž by mohl získat body za „výkonnost“ i střelec, který nemá 

ani III. VT a v druhé, hodně početné kategorii by třeba nezískal bod sportovec 

s I. VT). Z tohoto pohledu se Komisi nezdá toto řešení vhodné, ostatní řešení jsou 

mimo toto ještě náročná na provedení a mohly by být i dost nepřehledná. 

 

k bodu 11. programu: Různé. 

 Pan Zvolánek přednesl žádost o vydání Dekretu zařazeným sportovcům, jednak pro 

možnost jednání na školách, jednak jako „ocenění“ daného sportovce – Komise 

doporučuje vyhotovení těchto Dekretů. 

 

k bodu 12. programu: Závěr. 

 Předseda Komise poděkoval všem za aktivní přístup a ukončil jednání SMK. 

 

 

 

V Praze dne 11. 10. 2012 

                             Jiří Streit, v. r. 

                                                              předseda SMK ČSS     

 

rozdělovník: - všichni členové SMK 
  - RSCM + státní trenéři 
 
mail:  Hyková, Tomeček, Streit, Černoch, Kalná, Tenk, Vaštík, Luštický 

Hlaváček St., Hlaváček L. Fidler, Stupka, Videcký, Zvolánek, Hrdlička, Šafránek, Šašek, 
Putna, Bakeš, Kovařík, Bureš, Dvořák, Hůla 
President p. Baroch, Šaňák, Janoušek 


