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PROPOZICE 
Mistrovství ČR mládeže ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky 

pro rok 2018 
 
 

Pořadatel: Český střelecký svaz  

Provedením pověřen: ČSS,z.s. - SSK Dukla Plzeň   

Datum konání: 23. – 24.3.2018 

Místo konání: Armádní sportovní střelnice Plzeň-Lobzy 

Ředitel soutěže: Ing. Bohumír Pokorný 

Tajemník soutěže: Ing. Petr Černoch 

Technické zabezpečení: František Poláček, Milan Mach 

Technický delegát: Mgr. Pavel Bittner, STK ČSS, z.s. 

Zástupci ČSS: Jiří Streit, prezident ČSS, z.s. 
   

Hlavní rozhodčí: Lubomír Bílek, A 0008 

Předseda HK: Václav Pučelík, A 0184 

HRPČ: František Kocourek, A 0309 

Rozhodčí sbor: zajistí pořadatelské SSK 

Disciplíny a kategorie: 1) VzPu 30 do 12 let, chlapci a dívky zvlášť (nar. 2006 a ml.) 
 2) VzPu 30 13-14 let, chlapci a dívky zvlášť (nar. 2004, 2005) 
 3) VzPu 30 družstva do 12 let 
 4) VzPu 30 družstva 13-14 let 

Podmínky účasti: M ČR se mohou zúčastnit jen členové ČSS, kteří se přihlásili elektronickou 
přihláškou do stanoveného termínu a byli nominováni. Každý přihlášený 
závodník spolu se svým trenérem je povinen si na svazových webových stránkách 

(www.shooting.cz) zjistit, zda byl či nebyl na soutěž nominován a přečíst si 

propozice. 
 Žádné nominační lístky ani propozice soutěže se poštou nebudou rozesílat. 

Startovné: jednotlivci  150,- Kč za start v každé disciplíně, splatné při prezenci 
 družstvo  30,- Kč splatných proti převzetí soupisky družstva. 

Prezence a přejímka: Podle časového rozvrhu na střelnici BT 10m. 

Povinné doklady závodníků: Platný členský průkaz s vylepenou známkou na r. 2018 (startovat nemohou ti 
závodníci, kteří nemají řádně zaplaceny příspěvky na rok 2018, kontrola bude 
provedena na sekretariátu ČSS, z.s.) 

Povinné doklady rozhodčích: Platný členský průkaz (viz doklady závodníků) a platný průkaz rozhodčího ČSS, z.s. 
(předložit při výplatě cestovních náležitostí). 

Losování: Bude provedeno počítačem, startovní listiny zveřejněny na webových stránkách 
ČSS, z.s. a vyvěšeny při prezenci v hale. 

Složení družstev: Družstva tříčlenná, libovolného složení (chlapci a dívky dohromady) jedné 
věkové kategorie, pouze z řádně nominovaných závodníků z jednoho SSK, nebo 
případně družstvo Krajského sdružení (jedné věkové kategorie). 
Vyplněnou soupisku družstva s potvrzením o zaplacení startovného odevzdá 
vedoucí do rukou HR před zahájením střelby prvního člena družstva. 
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Zbraně a střelivo: Vlastní, dle PSS. Přejímka povinná pro všechny závodníky (viz časový program). 

Hodnocení: Hodnocení základního závodu ve všech kategoriích na desetiny bodu. Hodnocení 
při shodě bodů v souladu s pravidly národní disciplíny ČSS VzPu 30, platné od 
1.11.2017. V kategoriích chlapci a dívky 13-14 let bude stříleno „finále“ na 
desetiny bodu dle ISSF vzoru s vypadáváním. Pořadí na prvních osmi místech 
bude stanoveno podle pořadí po finále, bez započítání základního závodu, další 
pořadí dle základního výsledku. V soutěži jednotlivců se hodnotí každá vyhlášená 
kategorie v každé disciplíně samostatně, pokud v ní startuje nejméně šest 
závodníků. 
Družstva v kategorii budou hodnocena při startu nejméně tří družstev. 
U jednotlivců se při menším počtu závodníků, než je uvedeno, kategorie slučují. 
Při menším počtu družstev, než je uvedeno, se družstva nevyhlašují a vklad se 
vrací. 

Protesty: Písemně 10 minut po zveřejnění výsledků do rukou HR spolu s vkladem 250,- Kč, 
který při neuznání protestu propadá pořadateli. 

Vyhlášení výsledků: Podle časového rozvrhu. 

Tituly, odměny: Vítězové jednotlivých disciplín a kategorií získají titul „Mistr ČR pro rok 2018“, 
diplom a pohár.  

 Závodníci na 2. až 5. místě obdrží diplom a pohár, vyhlašuje se do 5. místa. 
 Hodnocená družstva na 1. místě získají titul „Mistr ČR pro rok 2018“, diplomy a 

medaile. 
 Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplomy a medaile.  
 Všichni vyhlášení závodníci v jednotlivcích i v družstvech obdrží věcnou cenu. 

Rekordy: Viz Směrnice pro přiznání a evidenci rekordů ČR. 

Výsledky: Budou zveřejněny na svazových stránkách www.shooting.cz 

 Průběh základních soutěží bude možné sledovat na adrese: 

 http://finhalabt.fpol.cz 

 Průběh finálových soutěží a výsledky bude možné sledovat on-line na adrese: 

 http://finhala.fpol.cz 

Sportovní a technická 
ustanovení: Závodníci startují za své mateřské kluby podle evidence sekretariátu ČSS. 

Hostování není povoleno.  
Soutěží se podle PSS platných v ČSS od 1.11.2017. 
Střílí se na elektronická terčová zařízení Sius, střelnice má 40 stanovišť. Pravidla 
národní disciplíny VzPu 30 byly upraveny pro střelbu na elektronické terče, střílí 
se 10 min. nástřel, 30 min. závod. 
Finále se střílí na elektronické terče Sius ve finálové hale.  
Střelnice je vybavena podložkami pod střelce. 
Činnost korektorů pro obě kategorie pouze pomocí posunků je povolena, přístup 
na palebnou čáru není povolen. 
Výměna bombiček s vědomím RPČ v určených prostorách. 
Max. hmotnost zbraně 5,5 kg. Kabát musí na postavě střelce volně splývat. K 
určení, zda toto splňuje, musí být možné kabát přetáhnout o nejméně 70 mm, 
měřeno od středu knoflíku k vnější hraně knoflíkové dírky. 

Potvrzení účasti závodníka: Účast závodník nepotvrzuje, jen v případě předem známé neúčasti zašle on sám, 
nebo jeho trenér, omluvu na e-mail: petrcernoch@email.cz 

Nezbytný doprovod: Nominovaní závodníci z každého SSK musí být doprovázeni 1 dospělou osobou a 
to i v případě, že za SSK startuje pouze 1 závodník. Pro 5 a více nominovaných 
závodníků je nutný doprovod 2 (dvou) dospělých osob. Tyto dospělé osoby jsou z 
hlediska dalších, zejména hospodářských ustanovení, považovány za nezbytný 
doprovod, což se nevztahuje na případné další doprovázející osoby. 
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Povinnosti všech účastníků MČR: 

1) Dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci se zbraněmi. 
2) Přejímka povinná pro všechny závodníky (viz časový program). 
3) Dostavit se včas k prezentaci, přejímce zbraní a výstroje a k vyhlášení výsledků.  

Omluvy z neúčasti na vyhlášení výsledků přijímá a schvaluje HR. 
4) Na plochu haly je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi nebo v přezůvkách.  

Toto se týká i trenérů a doprovodu. 
5) Nést hmotnou odpovědnost za případné zavinění poškození cizího majetku, zejména inventáře haly.  
6) Zákaz kouření v celé budově. 

Hospodářská ustanovení: 

1) Ubytování: V případě potřeby bude zajištěno a hrazeno pouze delegovaným funkcionářům.  
Závodníci a doprovod si ubytování zajišťují a hradí sami. 

2) Jízdné: Bude propláceno během MČR závodníkům s nezbytným doprovodem a delegovaným 
funkcionářům. 
Pořadatel vyplatí obousměrné jízdné po odevzdání jízdenky do Plzně. 
Při použití osobního automobilu bude proplácena paušální náhrada (schválená VV ČSS) za 
předpokladu, že bude auto obsazeno nejméně třemi závodníky nebo osobami z nezbytného 
doprovodu podle ekonomické směrnice ČSS. 
V případě, že v autě pojede méně osob (rozumí se nominovaní závodníci a nezbytný doprovod či 
rozhodčí), bude řidiči auta proplacena nižší paušální náhrada (schválená VV ČSS) podle ekonomické 
směrnice ČSS. 
Pořadatel nezodpovídá za rizika spojená s jízdou autem. 

3) Stravování: Na vlastní náklady. V areálu střelnice je zajištěno občerstvení včetně teplých jídel 
v restauraci „Na střelnici“. 

4) Delegovaným funkcionářům budou vyplaceny cestovní náležitosti a odměna dle interních směrnic ČSS. 

Zdravotní zabezpečení: Fakultní nemocnice Plzeň 

Informace: 
Sekretariát ČSS: Český střelecký svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 

Tel.: 266 722 251 
E-mail: shooting@shooting.cz, www.shooting.cz 

 
 
 

Hlavní sponzoři soutěže 

JSB Match Diabolo a.s. 
1. Máje 666 
735 31 Bohumín 
 
Tel./Fax:  + 420 596 033 251 
 + 420 596 033 017 

  
E-mail: info@schulzdiabolo.cz 
Web: www.schulzdiabolo.cz 
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Časový rozvrh Mistrovství ČR 2018 
                                                         Pátek 23. března 2018  
 17:00 – 19:00 prezence, přejímka  (střelnice BT 10m)                                                  

 Sobota 24. března 2018 
 8:30 – 15:30  prezence, přejímka (střelnice BT 10m) 
 

                      9:35  Slavnostní zahájení (soutěžní hala 10m) 

 Nástup Nástřel Závod Konec Směna  

 10:00 10:10 10:20 10:50 1.směna hala 10m 
 11:00 11:10 11:20 11:50 2.směna hala 10m 
 12:00 12:10 12:20 12:50 3.směna hala 10m 
 13:00 13:10 13:20 13:50 4.směna hala 10m 
 14:00 14:10 14:20 14:50 5.směna hala 10m 
  
  
 

                                        Finále (finálová hala) 

                                        Nástup 

                       1. Finále : 15:00 - čas prezentace finalistů 15:30 - čas začátku finále  

                                         (Chlapci 13 – 14 let) 

                       2. Finále: 16:00 – čas prezentace finalistů 16:30 - čas začátku finále 

                                         (Dívky 13 – 14 let) 

                       17:00  - slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení MČR mládeže 
 

Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic, 
časového programu a vyhlášení výsledků. 

Všechny změny budou vyvěšeny v dostatečném předstihu na webu ČSS, 
nebo na informační tabuli. 

 
Hlavní sponzoři soutěže 

JSB Match Diabolo a.s. 
1. Máje 666 
735 31 Bohumín 
 
Tel./Fax:  + 420 596 033 251 
 + 420 596 033 017 

  
E-mail: info@schulzdiabolo.cz 
Web: www.schulzdiabolo.cz 
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