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1. Organizátoři soutěže: 

  

 Česká větev (ČV) místo konání koordinátor organizátor 

  1. kolo 20. 5. – 21. 5.2017 Borek - ČB RSCM Praha SSK 0042 

  2. kolo 01. 7. – 02. 7.2017 Karlovy Vary RSCM Plzeň SSK 0115 

 

 Disciplíny RP 2x30 a LP 60 budou samostatně – při zde uvedených VC 

   datum název soutěže místo pořadatel 

  1. kolo  LP 06. 5. Novoleská libovolka Nové Lesy SSK 0107 

  RP 08. 5. Mem. J. Hrnečka Praha SSK 0069 

  2. kolo LP 21. 5. Mem. J. Hrnečka Praha SSK 0023 

  RP 04. 6. VC Chomutova Chomutov SSK 0405 

 

 Moravská větev (MV) místo konání koordinátor organizátor 

  1. kolo 20. 5. – 21. 5.2017 Ostrava Poruba RSCM Ostrava SSK 0368 

  2. kolo 01. 7. – 02. 7.2017 Ostrava Poruba RSCM Ostrava SSK 0368 

 

 Disciplíny RP 2x30 a LP 60 budou samostatně – při zde uvedených VC 

   datum název soutěže místo pořadatel 

     1. kolo  LP 06. 5. O vévodův klíč Hradec n/M. SSK 0132 

  RP 20. 5. VC SSKP  Poruba SSK 0224 

  2. kolo LP 03. 6. O vévodův klíč Hradec n/M. SSK 0132 

  RP 01. 7. VC SSKP Poruba SSK 0224 

  

 Společné kolo (SK) místo konání koordinátor organizátor 

  3. kolo 12. 8. – 13. 8.2017 Plzeň RSCM Plzeň SSKmP 

 

 

  Finále 26. 8. – 27. 8.2017 Plzeň RSCM Plzeň SSKmP 

  

 Organizační záležitosti koordinuje Jiří Streit, předseda SMK ČSS, z.s.,  

tel, fax: 220 876 797, e mail: streit@shooting.cz 

 



 

2. Účast sportovců: 

 ČPTM je otevřenou soutěží, které se mohou zúčastnit řádně registrovaní členové ČSS tj, 

kteří již mají přidělené reg. číslo ČSS, sportovci ročníku narození 1999 – 2004 (max. 18 

let). Závodníci narozeni v r. 2005 musí mít písemné doporučení vedoucího spádového 

RSCM pro disciplíny SM, SP, RP a LP. Doporučení musí být minimálně do konce 

přihlášek na dané kolo u předsedy SMK. Závodníci ročníků 2006, 2007 a mladší 

disciplíny SM, SP, RP a LP nestřílí. Účast v disciplínách VzPu a VzPi není dolní věková 

hranice omezena. SMK apeluje na zdravý rozum trenérů při přihlašování svěřenců – 

případné negativní ohlasy (výrazně nízké výsledky) by mohli způsobit omezení účasti 

mladých sportovců na dalších kolech ČPTM. 

 V soutěži  ČPTM nemohou střílet sportovci zařazení do podporované péče státní 

reprezentace „A“ a ani sportovci nominovaní STK ČSS do KZR – ČP 2017 v disciplínách 

LM 3x40, VzPu 60, SM 3x20, SM 60, VzPu 40, VzPi 60, RP 2x30, LP 60, SP 30+30 

nebo VzPi 40. V těchto disciplínách nelze startovat v ČP a ČPTM současně. Výjimku 

tvoří disciplíny LM 60 kde se na KZR – ČP střílí s hodnocením na desetiny a StP 3x20. 

Jedině výsledky na desetiny budou zařazeny do řebříčku REPRE pro stanovení 

reprezentace na rok 2018. Sportovci zařazení do kategorie „C“ a „M“ mohou za splnění 

výše uvedených podmínek startovat v ČPTM. 

 Účast talentovaných sportovců organizačně a ekonomicky zabezpečuje vysílající SSK 

s příslušným RSCM, které odpovídá za jejich informovanost. 

 Spádovost (Česká či Moravská větev) je na rozhodnutí jednotlivých SSK s tím, 

že sportovec dokončí soutěž v té větvi, ve které jí začal.  

 Přihlášky sportovců na jednotlivá kola ČPTM jsou možné jedině prostřednictvím 

svazových stránek. Všechny údaje vyplňte! Střelci, kteří budou mít nekompletní 

přihlášky, nebudou zařazeny do soutěže (na základě požadavku VV ČSS musíte 

vyplňovat výsledky!! – v případě naplnění kapacity střelnice bude 

sestaven žebříček).  
 Na vybrané VC v LP a RP viz. výše, je nutné se řídit propozicemi těchto soutěží. 

 Pokyny pro vyplňování elektronické přihlášky: 

 „Elektronická přihláška“ je vystavena na webových stránkách ČSS (www.shooting.cz). 

Cesta k ní vede přes „SOUTĚŽE“, dále kliknete na „Elektronická přihláška“. 

Po otevření této přihlášky vyberete soutěž, na kterou se chcete přihlásit, v této soutěži 

vyberete „disciplínu a kategorii“, vyplníte přihlášku pro tuto disciplínu a kategorii 

ve všech kolonkách (jinak nebudete moci pokračovat), ročník narození vyplnit 

ve čtyřmístném formátu. Po kompletním vyplnění odešlete přihlášku pomocí políčka 

„ODESLAT“. Poté se objeví v tabulce nad přihláškou Vaše přihlášení se statusem 

„ODESLÁNO“. Následně obdržíte potvrzovací e-mail, kde musíte svou přihlášku 

potvrdit. Po potvrzení Vaší přihlášky se status „ODESLÁNO“ změní 

na „POTVRZENO“. Tímto je Vaše přihláška přijata. 

 Dokud přihlášku neodešlete (pomocí „ODESLAT“), můžete v přihlášce měnit 

a opravovat. V případě, že odešlete přihlášku s chybou, následně tuto přihlášku zrušte 

v potvrzovacím e-mailu a můžete zadat novou přihlášku.  

 Potvrzovací e-mail nemažte, můžete v průběhu přihlašování zrušit i potvrzenou přihlášku 

a následně zadat novou. 

 Neověřené přihlášky budou autom. stornovány (status „STORNO“) po několika dnech! 

 Organizátor má právo nepřijmout přihlášku přesahující kapacitu střelnice. O této 

skutečnosti bude sportovec uvedený v přihlášce (na uvedený e-mail) vyrozuměn. 

 Spojení na organizátora:  

Při ČV - 1. kolo: Voldán Petr,  e-mail: jihocesky@shooting.cz 

Při ČV - 2. kolo:  Tarant Petr,  e-mail: klub0258@seznam.cz, mob.: 606 215 063 

Při MV - 1. a 2. kolo: Tomeček Květoslav, Oty Synka 1814, 708 00 Ostrava,  

   e-mail: tomeček.kvetoslav@seznam.cz 

Při SK - 3. kolo:  Fidler Jan, střelecký stadion ASC, 315 00 Plzeň-Lobzy,   

   fax: 377 265 972, e-mail: sskmp@telecom.cz 

http://www.shooting.cz/
mailto:klub0258@seznam.cz


 

3. Disciplíny a kategorie: 

 Puškové disciplíny:  SM 60 (Dci, Dky), SM 3×20 (Dci, Dky), VzPu 40 (Dci, Dky) 

 Pistolové disciplíny: SP 30+30  (Dci, Dky), VzPi 40 (Dci, Dky),    

     LP 60 (Dorost), RP 2×30 (Dorost) 

 

4. Technické podmínky a program: 

 Počet ran do terče: SM 60, SM 3×20, VzPi 40 po 2 ranách 

   VzPu 40   po 1 ráně hodnocení na desetiny 

   SP 30+30 PT / OT  15 ran / 15 ran 

   RP 2×30 po 5 terčích na závod (nebo dle pořadatele 1. a 2. kolo) 

   LP 60  po 10 ranách (nebo dle pořadatele 1. a 2. kolo) 

 Disciplína SP 30+30 dle PSS ISSF, disciplína RP 2x30 dle PSS ISSF (ne short)  

 Doporučený časový program pro organizátory základních kol: 

  Pátek:   do 19:00 presence 

  Sobota:  do 10:00 příjezd, presence 

   11:00  -  12:15 SM 60 1. směna 

   12:30  -  13:45 SM 60  2. směna 

   11:00  -  12:15  VzPi 40  1. směna 

   12:30  -  13:45 VzPi 40  2. směna 

   15:00  -  16:15 VzPu 40 1. směna 

   16:30  -  17:15 VzPu 40  2. Směna 

   15:00  -  17:45 SP 30+30  1. směna 

   

  Neděle: 09:00  -  11:15 SM 3×20 

   

  při 3. kole  09:00  -   RP 2×30 

   11:30  -  13:30 LP 60 

 

Při 1. a 2. kole jsou disciplíny RP a LP řešeny samostatnou soutěží (viz. výše) 

      

5. Hodnocení soutěže: 

 Jako eliminace pro Finále ČPTM se počítá součet získaných bodů a to následovně: 

nejlepší umístění v jednom z prvních dvou kol plus umístění ze společného kola v dané 

kategorii a disciplíně. V případě rovnosti se přihlíží k vyššímu nástřelu ve společném kole.  

 Boduje se 15 umístění (20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) bodů, ale pouze do 

první poloviny startovního pole dané disciplíny a kategorie. Při lichém počtu startujících 

v dané kategorii se počet bodovaných zaokrouhluje směrem nahoru, pouze při účasti méně 

jak 4 závodníků získává body pouze vítěz. V případě hodnotného výsledku dalšího 

nebodovaného v pořadí může SMK přidělit body, maximálně do 3/4 startovního pole. 

 Do Finále ČPTM postupuje cca 1/2 všech závodníků z eliminace pro postup, kteří získali 

alespoň jeden bod. V každé z puškových a pistolových disciplín minimálně 8 finalistů a 

8 finalistek obou kategorií dle žebříčku. U disciplíny RP 2x30 postupuje 6 finalistů. 

V případě hodnotného výsledku nebodovaného střelce z důvodu malého počtu závodníků 

může SMK zařadit na návrh vedoucího RSCM tohoto střelce do Finále ČPTM. Finále 

ČPTM je samostatným závodem a k předcházejícím kolům se nepřičítá. Konečnou 

nominaci na F ČPTM provádí SMK ČSS. SMK má právo s ohledem na výkonnost 

závodníků snížit počet finalistů, případně rozšířit. 

 Výsledky jednotlivých kol a konečná nominace do F ČPTM bude zveřejněna na 

internetových stránkách ČSS. 

 První závodník každé disciplíny ve Finále ČPTM získá titul „Vítěz ČPTM“ a pohár. Další 

medailisté obdrží poháry a diplomy. 

 



6. Propozice: 

 Propozice jednotlivých kol je nutné rozeslat (elektronickou poštou) dle rozdělovníku a na 

všechna RSCM nejpozději tři týdny před konáním příslušného kola ČPTM. Propozice 

budou zveřejněny též na internetových stránkách ČSS. Ty SSK, které uvažují o vyslání 

svých střelců, kontaktují svá příslušná RSCM. Propozice musí obsahovat důležité údaje o 

konání závodu, jak je uvedeno ve vzoru propozic (Zpravodaj 5/93) 

 

7. Rozhodčí: 

 Hlavní funkcionáře rozhodčích, tj. HR, PHK a RPČ na jednotlivá kola včetně Finále 

deleguje KR ČSS. Organizátor vyzve KIRČ příslušného KS k zabezpečení účasti 

ostatních rozhodčích. Organizátor s dostatečným předstihem oznámí KIRČ počty 

závodníků v jednotlivých disciplínách a termín kola ČPTM.  

 

8. Finanční a materiální zabezpečení, startovné: 

 Organizační náklady na zabezpečení ČPTM hradí ze svého rozpočtu ČSS. Z těchto 

prostředků budou hrazeny náklady na účast rozhodčích, technického personálu, 

delegovaných funkcionářů dle interních směrnic ČSS a další organizační náklady soutěže. 

Technický personál a rozhodčí budou vyplaceni podle seznamu s počtem odpracovaných 

hodin. Refundace mzdy se neposkytuje. Všichni sportovci startují na vlastní náklady 

nebo vysílající složky. 

 Startovné: 150,- Kč za disciplínu v každém ze tří kol ČPTM. Startovné je splatné při 

presenci příslušného kola. Na finále se startovné neplatí. 

 Disciplíny LP a RP na prvních dvou kolech mají startovné dle propozic příslušných VC. 

 

 

9. Povinnosti vysílajícího RSCM, SSK a jednotlivých účastníků: 

 Nejpozději 14 dnů před každým kolem RSCM nebo SSK přihlásí sportovce 

na jednotlivé disciplíny elektronickou formou (viz www.shooting.cz).  

 Každý sportovec při presenci předloží platný průkaz ČSS s vylepenou členskou 

známkou na r. 2017.  

 Na každém kole bude provedena kontrola ZP a PZ správcem střelnice (dle zákona). 

Kdo nebude mít tyto předepsané doklady, nebude připuštěn ke startu. 

 Všichni sportovci do 18 let a ti, kteří ještě nemají ZP, mohou používat zbraň pouze 

za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem ZP skupiny „B“ nejméně 3 roky 
a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem tohoto sportovce. 

 

10. Povinnosti organizátora kola: 

 Zpracovat propozice příslušného kola ČPTM, zaslat dle rozdělovníku na STK ČSS, všem 

RSCM, KR ČSS a sekretáři soutěže nejpozději tři týdny před akcí. 

 Organizačně a ekonomicky zabezpečit soutěž, provést vyúčtování akce, zabezpečit 

možnost stravování v průběhu soutěže. 

 Dle požadavku KIRČ zajistit ubytování pro externí rozhodčí a zajistit nezbytnou 

požadovanou obsluhu. 

 Zpracovat výsledkovou listinu dle ŘSS ČSS a odeslat sekretáři ČPTM a sekretariátu ČSS 

v elektronické podobě ihned po skončení kola. 

 Rozeslat výsledkovou listinu a propozice dle adresáře                      

případně umístit na internetové stránky ČSS:    

 

          kontaktní fax/ mobil 

   e-mailová adresa 

RSCM Plzeň - p. Fidler J, střel. stadion, 315 00 Plzeň Lobzy,  602 464 860 

  sskmp@telecom.cz 

 - p. Kužvart P.  603 728 978 

  kuzvart@seznam.cz 

mailto:sskmp@telecom.cz
mailto:kuzvart@seznam.cz


SDJ Dukla Plzeň  - p. Černoch P., střel. stadion, 315 00 Plzeň Lobzy,  603 381 533 

  petrcernoch@email.cz 

RSCM Praha - p. Streit J., ČSS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha,  775 661 890 

  streit@shooting.cz  

 - p. Videcký J., Řepov 209, 290 01 Ml. Boleslav,  731 199 595 

  videcky@shooting.cz 

RSCM Manušice - p., Brabec K., Pražská 2882, 470 01 Česká Lípa  775 281 486 

  brabec.krl@tiscali.cz 

RSCM Ostrava - p. Tomeček K., Oty Synka 1814, 708 00 Ostrava,  775 398 194 

  tomeček.kvetoslav@seznam.cz 

 - p. Hejna R.  725 464 899 

  hejna.radim@volny.cz 

 - p. Kurečka A.  603 324 513 

  info@bytyservis.cz 

RSCM Brno - p. Hlaváček St., Vavřinecká 3, 624 00 Brno,  775 619 725 

  stanislav.hlavacek@volny.cz 

 - p. Borůvka K.  777 866 459 

  kajaboruvka@seznam.cz 

ČSS Praha -  ČSS, U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, 220 876 797  

  shooting@shooting.cz 

Manažer repre - p. Opelka L., ČSS, U Pergamenky 1511/3, 

170 00 Praha 7, 

220 876 797 774 559 812 

  opelka@shooting.cz 

Státní trenéři - p. Putna B.  724 992 466 

  bretislav.putna@volny.cz 

 - p. Bureš J.  736 649 769 

  jarbures@seznam.cz 

KR ČSS - ing. Bílek L, Dobrovského n. 15, 408 01 

Rumburk, 

  

  bilek.l@tiscali.cz 

  

 

 

 

11. Závěrečná ustanovení: 

 Výsledky zařazené do žebříčku REPRE 2018 jsou jediné možné soutěže pro stanovení 

žebříčku jako podkladu pro zařazování do kat „M“ pro rok 2018.  

 

 

         Jiří Streit, v. r. 
         předseda SMK ČSS, z.s. 

mailto:petrcernoch@email.cz
mailto:videcky@shooting.cz
mailto:brabec.krl@tiscali.cz
mailto:kvetoslav@seznam.cz
mailto:hejna.radim@volny.cz
mailto:info@bytyservis.cz
mailto:stanislav.hlavacek@volny.cz
mailto:shooting@shooting.cz
mailto:opelka@shooting.cz
mailto:jarbures@seznam.cz
mailto:bilek.l@tiscali.cz

