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Organizační pokyny  

 

 
Název akce:     Mistrovství ČR 2015 ve sportovní brokové 

střelbě  
Kategorie soutěže:  I. 

Druh soutěže:   Mistrovství České republiky – pouze pro členy ČSS 
Pořadatel:    Český střelecký svaz 

Provedením pověřen:   SSK Shooting Hrdlička  č. 0270 
Datum konání:   21. – 24. srpna 2015 

Disciplíny:    skeet, trap, double trap 
Kategorie:    A -  muži (rok nar. 1994 a starší) 

                                  skeet, trap:   125 terčů + finále 

double trap:   150 terčů + finále 
 

B - junioři (rok nar. 1995 - 1996)  
skeet, trap:   125 terčů + finále 

double trap:  150 terčů + finále 
 

C -  dorostenci (rok nar. 1997 a mladší) 
skeet, trap: 125 terčů + finále 

 
Ž -  ženy, juniorky, dorostenky:  

skeet, trap: 75 terčů + finále 
 

V - vetrámi (56 let a starší) 
skeet, trap: 125 terčů + finále 

 

Organizační výbor: 
 

Ředitel soutěže:            Petr Hrdlička  
Hospodář soutěže:   Jiří Huml 

Technický delegát:          Petr Zvolánek 
Hlavní rozhodčí:           Lubomír Janota - TRAP 

                                   Petr Habán - SKEET 
Sbor rozhodčích:          deleguje SSK č. 0270 

Technické zabezpečení:        Jiří Mareček 
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Podmínky účasti:  

 
1. Mistrovství ČR se mohou účastnit střelci přihlášeni prostřednictvím  

elektronické přihlášky, která je umístěna na webových stránkách 
ČSS, dle podmínek a pokynů uvedených ve Směrnici pro MČR 2015 

ve sportovní střelbě v brokových disciplínách do 31. července 2015.  
 

2. Střelci se přihlašují do příslušné věkové kategorie. Pokud na 
přihlášce nebude vyplněna věková kategorie, budou střelci zařazeni 

do kategorie podle věku. 
  

3. Nebudou-li juniorské kategorie v příslušné disciplíně naplněny (viz 
ŘSS ČSS), nominační komise pak zařadí střelce podle dosaženého 

věku, tj. juniorský věk do kategorie mužů, žen, dorostenecký věk do 
kategorie dorostenci a dorostenky. 

 

4. Na Mistrovství ČR může střelec startovat pouze v jedné kategorii. 
 

5. Ženy na Mistrovství ČR mohou startovat pouze ve svých disciplínách 
podle pravidel ISSF. 

 
6. V Mistrovství ČR střelci startují za své mateřské kluby, hostování 

není povoleno. V soutěži družstev mohou být registrována družstva 
složená z členů jednoho SSK případně družstvo krajského sdružení 

(v dané disciplíně a kategorii), prioritu má družstvo SSK. 
 

7. Každý střelec je povinen při prezenci předložit platný průkaz ČSS s 
vylepenou kontrolní známkou pro rok 2015, zaplatit startovné a 

dostavit se k přejímce zbraní. Správcem střelnice bude provedena 
kontrola zbrojních průkazů a průkazu zbraní (dle zákona). 

Nedostatky se řeší zákazem startu v soutěži.  

 
8. Střelec mladší 18 let, ale starší 10 let, nebo střelec, který nemá 

zbrojní průkaz, může zbraň použít pouze za přítomnosti osoby starší 
21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C 

nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a 
střelivem. 
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Startovné:  
 

Všichni účastníci startují na vlastní náklady. 

 
skeet, trap 

 
tréninková položka 25 terčů   100,- Kč 

nominovaní střelci (muži, junioři)                       125 terčů       600,- Kč 
nominovaní střelci (dorostenci)                          125 terčů       300,- Kč 

nominované ženy a juniorky 75 terčů    400,- Kč 
nominované dorostenky  75 terčů   200,- Kč 

 
nenominovaní střelci (muži, junioři)                   125 terčů     700,- Kč 

nenominovaní střelci (dorostenci)                      125 terčů     350,- Kč 
nenominované ženy a juniorky  75 terčů    500,- Kč 

nenominované dorostenky  75 terčů   250,- Kč 
 

double trap 

 
tréninková položka                                            30 terčů        120,- Kč 

nominovaní střelci (muži, junioři)                      150 terčů        750,- Kč 
nenominovaní střelci (muži, junioři)                   150 terčů        850,- Kč 

 
Startovné je splatné v hotovosti při prezenci. 

 
                                          

Zbraně a střelivo:  
 

Vlastní. 
 

Terče: 
 

Při závodě budou použity asfaltové terče  TOP TARGET – oranžové barvy. 

 
Losování:  

 
Losování proběhne při technické poradě 21. srpna 2015, která začne  

v 17:00 hod. 
 

Protesty:  
 

Protest je v souladu s PSS možno podat do rukou hlavního rozhodčího do 
30 minut po zveřejnění výsledků se vkladem 500 Kč. 
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Časový rozvrh soutěže: 

 

 
pátek 21. srpna 2015 

 
10.00 – 17.00  prezence skeet, trap, double trap  

kategorie A, B, C, V, Ž 
10.00 – 18.00  oficiální trénink skeet, trap 

kategorie A, B, C, V, Ž 
17.00    technická porada, losování  

kategorie A, B, C, V, Ž 
 

sobota 22. srpna 2015 
 

8.30   zahájení soutěže 
9.00   zahájení střelby skeet, trap - kategorie A, B, C, V, Ž 

 

neděle 23. srpna 2015 
 

9.00   zahájení střelby – skeet, trap -  kategorie A, B, C, V 
 

Po ukončení všech finále na trapu - trénink DOUBLE TRAP – bude 
upřesněno v časovém rozpisu soutěže.  

 
pondělí  24. srpna 2015 

 
9.00 zahájení soutěže - DOUBLE TRAP 

 
 

Ubytování:  
 

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.  

 

Parkování vozidel: 
 

Parkování je zajištěno v areálu střelnice, na vymezeném parkovišti. 

 
Občerstvení:  
 

Občerstvení je zajištěno přímo na střelnici. 
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Kontakt na pořadatele: 
 

SSK Shooting Hrdlička 

Sadová ev.č. 755, 612 00 Brno 
 

Kontaktní osoba:  
Jiří Huml 

tel.: 777 267 391, e-mail: sskshootinghrdlicka@gmail.com 
 

 
Organizační výbor si vyhrazuje právo změn v souladu s pravidly sportovní 

střelby a prováděcí směrnicí Mistrovství ČR pro rok 2015. 
 

 
Ing. František Kadavý v. r. Ladislav Janoušek v. r 

     předseda STK ČSS      tajemník ČSS 
 

 
               

PhDr. Petr Hrdlička v. r. 

    ředitel soutěže 


