
1 
 

U Pergamenky 1511/3 
170 00 PRAHA 7 

CZECH REPUBLIC 

Tel./Fax: ++420/220 876 797 
e-mail: shooting@shooting.cz 

www.shooting.cz  
 IČO: 00539520 datová schránka: 3q4ssis 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S z jednání rozšířené SMK ČSS  2017 - 5 
konaného dne 5. října 2017 v Praze.  

 
Přítomní:  viz prezenční listina 
 
 
 

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 2018 
4. Zařazení do kategorie „M“ na rok 2018 
5. Vyhodnocení ČPTM 2017 
6. Různé 
7. 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. 
 
 
k bodu 3. programu: Informace o REPRE 2018. 

 Prezident p. Streit informoval o tom, že nejsou žádné změny oproti vyhlášeným 
kritériím pro zařazení do reprezentace. Dále informoval o nezařazování do 
reprezentace v disciplínách LP 60 muži, junioři a LM 60 muži, junioři. 

 
 
k bodu 4. programu: Zařazení do „M“ 2018. 

 Předseda komise rozdal seznamy navrhovaných sportovců do kategorie „M“ dle 
žebříčku. Dále informoval o tom, že se na minulém jednání SMK dohodla na způsobu 

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s. 

 

CZECH SHOOTING FEDERATION  

mailto:shooting@shooting.cz


2 
 

zařazování do kat „M“ po zrušení disciplíny LP 60 na OH a tudíž nevytváření 
reprezentace v této kategorii.  

 Předseda upřesnil disciplíny, v kterých je zařazování střelců od letošního roku 
prováděno: 
SM 3x20  – dívky 
LM 3x40  – chlapci 
SP 30+30 – dívky 
VzPi 60  – chlapci 
RP 2x30  – chlapci 

 Po krátké diskuzi, opravě „spádovosti“ a os.trenérů komise tyto seznamy schválila. 
(viz příloha). 

  
k bodu 5. programu: Vyhodnocení ČPTM 2017 a změny pro rok 2018. 

 Předseda komise krátce zhodnotil ČPTM 2017 s tím, že nebyl žádný výrazný problém. 
Dále konstatoval, že sice systém není ideální, ale v rámci střelby na více střelnicích je 
asi nejméně negativní a v základních požadavcích splňuje cíle na něj kladené. SMK se 
bude jeho zlepšováním i nadále zabývat.  

 
 
k bodu 6. programu: Různé. 

 Pan Streit informoval o změně pravidel v disciplíně VzPu 30 vleže s tím, že budou 
nová pravidla vydaná do konce října 2017 s platností od 1. 11. 2017. Jedná se hlavně 
o zkrácení času na přípravu a nástřel, závod (10 – 10 – 30) a způsobu hodnocení (na 
desetiny – přihlášky na M ČR VzPu 30 vleže budou možné pouze na desetiny) a 
„formát“ finále bude jako u VzPu 60/40 (od nuly s vypadáváním), shody se budou 
řešit dle ISSF pravidel. 

 
k bodu 7. programu: Závěr. 

 Předseda Komise poděkoval všem za aktivní přístup, oznámil předpokládaný termín 
dalšího zasedání SMK (M ČR 2018 vzd.zbraně) a ukončil jednání SMK. 

 
 
 
V Praze dne 5. 10. 2017 
                             Jiří Streit, v. r. 
                                                              předseda SMK ČSS     
 
 

Příloha: Seznam zařazených střelců do kategorie „M“ pro rok 2018 

 


