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S T A T U T  
S P O R T O V N Ě  T E C H N I C K É  K O M I S E   Č S S   

 

1.  Účel. 
1.1. Sportovně technická komise ČSS (dále jen STK) je poradním orgánem Výkonného výboru ČSS 

(dále jen VV ČSS) a jeho stálou komisí s delegovanými pravomocemi v oblasti řízení střeleckého 
sportu, spolupracuje s ostatními stálými komisemi VV a dále s technickou komisí ISSF, ESC, IAU 
a MLAIC. 

 

2.  Způsob ustavení. 
2.1. STK je tvořena předsedou, místopředsedou a nejvíce 7 dalšími členy.  
2.2. Kandidáty na předsedu komise navrhují Valné hromady KS ČSS (dále jen VH KS ČSS) a VV ČSS. 

Předsedu volí VV ČSS.  Volební období je čtyřleté. 
2.3.  STK volí ze svého středu místopředsedu.   
2.4. Členy komise navrhují VH KS ČSS a orgány ČSS. Se zohledněním těchto návrhů a se zřetelem na 

zabezpečení práce komise si její složení vybírá VV ČSS zvolený předseda a předkládá je ke 
schválení VV ČSS. V případě potřeby komise může kooptovat nové členy za ty, kteří ukončí 
činnost v komisi. Kooptaci schvaluje VV ČSS. V případě ukončení činnosti předsedy jmenuje VV 
pro zbytek volebního období nového předsedu, přednostně z řad členů komise. 

 

3. Působnost. 
3.1. STK má delegované pravomoci v oblasti řízení sportovní střelby ze vzduchových, kulových, 

brokových zbraní, předovek, kuší a malorážkového benchrestu. 
STK je oprávněna zejména: 
a) stanovit zásady technických ustanovení pravidel, řádů, směrnic a propozic pro sportovní 

střelbu a provádět jejich výklad, 
b) stanovit limity VT, 
c) stanovit kategorizace soutěží pořádaných v rámci ČSS pro účely sestavování kalendáře akcí 

na příslušné období dle ŘSS, 
d) schvalovat prováděcí směrnice a propozice ke všem střeleckým soutěžím pořádaným 

Českým střeleckým svazem, 
e) reagovat na zjištěné nedostatky v propozicích soutěží a výsledkových listinách a 

zobecňovat je pro členskou základnu, 
f) uznávat rekordy ČR, 
g) nominovat účastníky soutěží pořádaných Českým střeleckým svazem, 
h) schvalovat technické delegáty na soutěže pořádané ČSS (soutěže I. kategorie) 

3.2. STK se schází zpravidla 4x ročně. Ze zasedání se pořizují zápisy, které obdrží členové VV ČSS.  
3.3. Předseda STK je členem VV ČSS. V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje komisi na jednání 

VV ČSS jím pověřený člen STK (Stanovy Čl. VII odst. 4). 
 

4. Další ustanovení. 
4.1. Informovanost členské základny (SSK, regiony) zabezpečuje STK formou příspěvků na webu ČSS. 

 
Projednáno STK  ČSS dne 11. 7. 2013, schváleno VV ČSS dne 3. 12. 2013 
 
 

      Ing. František Kadavý, předseda STK ČSS  
      


