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Mistrovství České republiky 2022 ve sportovní střelbě z předovek 
 

PROPOZICE 
 

Pořadatel:  Český střelecký svaz, z.s.   

Provedením pověřen:  ČSS, z.s. - SSK Uherský Ostroh Č - 0210 

Datum konání:  9.7. – 10.7. 2022 

Místo konání:  Střelnice v Uherském Ostrohu 

Disciplíny:    Bez rozdílu kategorií 

Jednotlivci     Družstva 
MARIETTE  (PeRe)  PETERLONGO  (PeRe)  
KUCHENREUTER (PePiC)   FORSYTH  (PePiC) 
LORENZ   (PePiV)  PFORZHEIM  (PePuC) 
COMINAZZO   (KřePi)  ENFIELD (PePuV) 
TANZUTSU  (DoutPi) 
DONALD MALSON (PeRe 50 m) 
VETTERLI  (PePuC) 
LAMARMORA   (PePuV) 
PENNSYLVANIA (KřePu) 
TANEGASHIMA (DoutPu) 
HIZADAI  (DoutPu vkleče) 
WHITWORTH  (PePuC 100 m)   

  MINIE   (PePuV 100 m)  
Ukázkové disciplíny:   MAXIMILIAN  (KřePu 100 m) 
     MIQUELET  (KřePuV) 

    
    

Organizační výbor    

Ředitel soutěže:  Zdeněk Ilek 

Předseda organizačního výboru:               Miroslav Malůš  

Tajemník soutěže  Jitka Zajíčková 

Zástupce ČSS, z.s.:  Jiří Streit, prezident ČSS, z.s., Bc. Jarmila Zámyslická, tajemník ČSS, z.s. 

Technický delegát:   Ing. František Kadavý, člen STK ČSS, z.s.   

Technické zabezpečení:  Členové klubu Č - 0210 

Hlavní rozhodčí:  Josef Doležálek A - 0568 

Předseda HK:  Miroslav Malůš A - 0431                           

Rozhodčí na střelišti:  Deleguje ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub 0210 Uherský Ostroh 

Přejímka:     Radko Krejčí A-0069, Vladimíra Benešová A-1565 
 
Sbor rozhodčích deleguje ved. rozhodčích Zlínského KS ČSS, z.s. v součinnosti s pořadatelem. 
 

Podmínky účasti: MČR se mohou zúčastnit jen členové ČSS, kteří se přihlásili elektronickou přihláškou do stanoveného 
termínu – 26. června 2022 (viz Směrnice pro MČR 2022 ve sportovní střelbě z předovek). 

 Každý přihlášený je povinen si na svazových webových stránkách (www.shooting.cz) zjistit, zda byl 
či nebyl na soutěž nominován. Nominační lístky či propozice soutěže se již nebudou rozesílat 
poštou. 

 
 
Startovné: Jednotlivci 200,- Kč za start v každé disciplíně, splatné při prezenci, družstva 150,- Kč, splatné proti 

převzetí soupisky pro družstva. 
 
Prezence: Dle časového rozvrhu. 
 
Povinné doklady 
závodníků: Platný členský průkaz ČSS, z.s. včetně vložky s vylepenou kontrolní známkou na rok 2022 (zaplacení 

příspěvků bude ověřeno v evidenci ČSS, z.s.. Členové klubů, kteří nemají zaplacené příspěvky na rok 
2022, nemohou na MČR startovat).  

 Zbrojní průkaz a průkaz zbraně. 
Pro rozhodčí: Platný členský průkaz (viz doklady závodníků) a platný průkaz rozhodčího ČSS, z.s. (předložit při 

výplatě cestovních náležitostí). 

http://www.shooting.cz/


 
Losování:  Bude provedeno pořadatelem před zahájením MČR.  
 Střelci z jedné zbraně uvedou tuto skutečnost v přihlášce.  
  
Složení družstev: Družstva ve vyhlášených disciplínách se sestavují na místě a pouze z nominovaných závodníků. 
 Družstva tříčlenná, složená z členů jednoho SSK, příp. družstvo KS ČSS, z.s. (v dané disciplíně), prioritu 

má klubové družstvo. Soupisky družstev s potvrzením o zaplacení startovného odevzdají jejich vedoucí 
před zahájením vlastního závodu do rukou HR. 

 
Zbraně a střelivo:  Závodníci mají vlastní zbraně i střelivo. 
 
Přejímka zbraní: Bude provedena přejímací komisí při každé prezenci dle časového rozvrhu. 
 
Hodnocení: Hodnotí se každá vyhlášená disciplína podle platných PSS pro předovky, startuje-li v ní nejméně šest 

závodníků v soutěži jednotlivců a tři družstva v soutěži družstev (při menším počtu, než je uvedeno,         
se družstva nevyhlašují a vklad se vrací). V disciplínách Tanzutsu, Tanegashima, Donald Malson a 
Hizadai se hodnotí disciplína, startují-li v ní nejméně tři závodníci. 

         
Protesty: Písemně - 10 minut po zveřejnění výsledků do rukou HR s vkladem 500,- Kč, který při neuznání protestu 

propadá organizátorovi soutěže. 
 
Vyhlášení výsledků: Bude provedeno každý den - 30 minut po skončení poslední směny. 
 
Tituly a odměny: Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Mistr ČR pro rok 2022“ a medaili. 
 Závodníci na 2. a 3. místech obdrží diplom a medaili.   
 Vítězné družstvo získává titul „Mistr ČR pro rok 2022“ pohár a medaili. Družstva do 3. místa obdrží 

diplom, pohár a medaili. 
V ukázkových disciplínách se titul „Mistr ČR pro rok 2022“ nevyhlašuje, závodníci na 1. - 3.místě obdrží 
diplom. 

   
 
Rekordy: Viz Směrnice pro přiznávání a evidenci rekordů ČR. 
 
Sportovní a technická ustanovení: 

Závodníci startují za své mateřské kluby podle členského průkazu ČSS, z.s. Hostování není povoleno. Soutěží se podle platných PSS. 
Startovní listiny budou vyvěšeny při prezenci. Soutěž družstev je vypsána pro klubová družstva nebo družstva jednotlivých krajských 
sdružení.  
 

Povinnosti závodníků: 

1. Dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci se zbraněmi. 
2. Řídit se platnými směrnicemi antidopingových předpisů a podrobit se případné antidopingové zkoušce. 
3. Závodníky mladší 18 let musí z každého SSK doprovázet jako „nezbytný doprovod“ jedna dospělá osoba. 
4. Dostavit se včas k prezenci, přejímce zbraní a vyhlášení výsledků. Písemné omluvy z neúčasti na vyhlášení výsledků (pouze ze 

závažných důvodů) přijímá a schvaluje ředitel soutěže nebo jím určený funkcionář MČR. 
 
Hospodářská ustanovení: 
 
1. Ubytování 
 Ubytování si všichni závodníci zajišťují a hradí sami.  
        Kontaktní adresy ubytovacích zařízení (do 6 km): 
       Uherský Ostroh: Apartmány Přízámčí – tel.: 572 503 960, 725 963 414  
 Veselí nad Moravou: Hotel Veselen - tel.: 518 322 490, 604 282 005 
  SOU strojírenské – tel.: 518 390 194, 602 574 315 
  Penzion Javorník – tel.: 733 696 158, 736 229 879 
 Penzion Vinárna U Hroznu – tel.: 774 848 515, 777 308 246 
  Penzion Hermína – tel.: 603 532193  
 Ostrožská Nová Ves: Kemp a penzion Slovácký dvůr - tel.: 572598154, 777 303 246 
  Hotel U Racka - tel.: 572 598 119 
   Penzion Na mlýně -  tel.:572 598 499, 736 535 297 
  Hotel U lázní – tel.: 572 598 126, 572 501 722 
 
 Možnost kempování s vlastním vybavením v areálu střelnice. 
  
2. Cestovní náležitosti 
         Jízdné si všichni závodníci hradí sami. 
 
3. Stravování 
a) Stravné si všichni závodníci hradí sami. 
b) Na střelnici bude zajištěn bufet. 
 



 Delegovaní funkcionáři 
a) Odměna bude vyplacena podle interních směrnic ČSS, z.s.. 
b) Stravné bude vyplaceno podle zákona o cestovních náhradách. 
c) Jízdné tam i zpět bude proplaceno v hodnotě předložené jízdenky. 
 V případě použití vlastního auta, pojedou-li v něm alespoň 3 delegovaní funkcionáři, vyplácí se jeho řidiči paušální 

náhrada 5, 50 Kč za 1 km, pojedou-li v autě 2 osoby, 4, 50 Kč/km a pojede-li v autě 1 osoba, 3 Kč/km (vždy se rozumí 
delegovaní funkcionáři rozhodčích a TD) – dle Ekonomické směrnice ČSS, z.s. – E-01/2022.   

d) Stravování je zajištěno na střelnici. 
e) Ubytování zajišťuje na požádání pořadatel. 
 
4. Závěrečná ustanovení 
a) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními těchto propozic. 
b) Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy propozic. 
 
Pojištění: 
 
Pořadatel i pořádající SSK jsou pojištěni v odpovědnosti organizace za škodu pojistkou ČSS, z.s.. 
 
Zdravotní zabezpečení:  
Uherskohradišťská nemocnice a. s. 
 
Informace: 
 
Český střelecký svaz, z.s. – sekretariát      Jitka Zajíčková 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7       Rybáře 65 
tel.: 266 722 251         687 24 Uh. Ostroh 
fax: 220 876 797          tel:608 857 007  
shooting@shooting.cz                                          zajickova.jitka@tiscali.cz                  
        
 
www.shooting.cz        www.ssk-uherskyostroh.cz 
   
 
 
 

Schváleno STK ČSS, z.s. 
 
 
 
Bc. Jarmila Zámyslická v.r.   Ing. František Kadavý v.r.   Zdeněk Ilek v.r. 
tajemník ČSS, z.s.   člen STK ČSS, z.s.    ředitel MČR 
 
 

mailto:shooting@shooting.cz
mailto:zajicek.radek@tiscali.cz
http://www.shooting.cz/
http://www.ssk-uherskyostroh.wz.cz/


 
Program disciplín MČR je rozdělen do obou dnů: 

 
Sobota:   Neděle:  
     
Kuchenreuter (PePiC)  Tanzutsu (DoutPi) 
Mariette (PeRe)  Cominazzo (KřePi) 
Lorenz (PePiV)  Vetterli (PePuC) 
Tanegashima (DouPu)  Lamarmora (PePuV) 
Hizadai (DouPu vkleče)  Pennsylvania (KřePu) 
Miquelet (KřePuV)  Donald Malson (PeRe 50m) 
Maximilian (KřePu 100m)  Whitworth (PePuC 100m) 
Minie (PePuV 100m)    

 
Časový rozvrh Mistrovství ČR 

8. července 2022 – pátek 
 
do 17:00  Příjezd rozhodčích a funkcionářů MČR. 
17:00 – 20:00 Příjezd závodníků z krátkých i dlouhých zbraní, prezence a přejímka zbraní. 
 
9. července 2022 – sobota 
 
7:00 – 8:30 Dojezdy závodníků, prezence a přejímka zbraní. 
8:30 Zahájení Mistrovství ČR. 
9:00 Start 1. směny 

Časový rozpis směn bude určen podle počtu nominovaných závodníků a bude do 8.7.2022 zveřejněn na 
stránkách klubu a vyvěšen na střelnici. 

Vyhlášení výsledků prvního dne MČR bude do 30 minut po skončení poslední směny.  
 
16:00 – 20:00 Příjezdy závodníků z dlouhých i krátkých zbraní, prezence a přejímka zbraní. 
18:00 – 24:00 V areálu střelnice - taneční zábava pro závodníky MČR, funkcionáře a ostatní příznivce 

sportovní střelby. 
 
10. července 2022 – neděle 
 
7:00 – 8:30 Dojezdy závodníků, prezence a přejímka zbraní. 
9:00 Start 1. směny 

Časový rozpis směn bude určen podle počtu nominovaných závodníků a bude do 8.7.2022 zveřejněn na 
stránkách klubu a vyvěšen na střelnici. 

 
Vyhlášení výsledků druhého dne MČR bude do 30 minut po skončení poslední směny. Po vyhlášení výsledků 
bude následovat slavnostní zakončení MČR 2022. 



Mapa střelnice: ČSS, z.s. - SSK Uherský Ostroh, Veselská 1, 687 24 Uherský Ostroh 
Souřadnice GPS: 48° 58' 48.1224" N, 17° 24' 2.4588" E 

 
 

 
 

Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na zajištění MČR! 
ZLÍNSKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ČSS 
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