Český střelecký svaz, z.s.
SSK Klub brokové střelby Písek č.0664

KZR - ČESKÝ POHÁR
v brokových disciplínách 2022
IV. kolo

SKEET, TRAP
Písek - Provazce
17. – 19. 06. 2022
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Organizační pokyny
Název akce:
Kategorie soutěže:
Druh soutěže:
Pořadatel:
Datum konání:
Disciplíny:
Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Tajemník soutěže:
Hospodář soutěže:
Technický delegát:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Technické zabezpečení:

KZR - Český pohár – IV. kolo
I.
vícekolová soutěž jednotlivců v brokových disciplínách
pro registrované sportovní střelce ČSS,z.s.
ČSS,z.s. SSK Klub brokové střelby Písek č. 0064
17.- 19. 06. 2022
Olympijské disciplíny TRAP, SKEET
Ing. Václav Zámečník
Milan Bláha
Mirka Bečvářová
Kamil Ploc
Ing. Luděk Vodička - TRAP
Milan Šindelář - SKEET
deleguje pořádající SSK
Martin Smola – správce střelnice

Podmínky účasti:
KZR - ČP se mohou zúčastnit nominovaní střelci, kteří jsou zařazeni a zabezpečováni ve sféře
vrcholového sportu (RSCM, složky MV a MO), jsou organizačně i ekonomicky v péči svých
subjektů, které také odpovídají za jejich informovanost a trenérské vedení. Další nominovaní
střelci se zúčastní na vlastní náklady nebo na náklady vysílacího SSK. Zúčastnit se mohou
další střelci – členové ČSS , ale za stanovené ekonomické startovné. V KZR- ČP mohou
startovat pouze členové ČSS, kteří splnili stanovené podmínky.
Přihlášky do KZR ČP 2022:
Seznam nominovaných střelců je zveřejněn na webových stránkách ČSS.
Všichni střelci – členové ČSS se přihlašují na jednotlivá kola buď elektronicky, v případě
IV.kola v Písku na adrese:
https://strelnice.lmpisek.cz/strelecke-souteze-registrace?id=525
Nebo přímo organizátorovi příslušného kola soutěže, nejpozději v den tréninku tj. 17. 06.
2022 do 17.00 hod. V případě naplnění kapacity střelnice 72 střelců na disciplínu budou
upřednostněni střelci přihlášení předem elektronicky.
Povinnosti účastníka soutěže:
Každý střelec je povinen předložit při prezenci tyto doklady:
 Platný průkaz ČSS,z.s. s vylepenou kontrolní známkou pro rok 2022. Členové klubů,
kteří nemají řádně zaplaceny příspěvky, nemohou na této soutěži startovat.
 Bude provedena kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraní správcem střelnice (dle
zákona). Kdo nebude mít tyto doklady, nebude zaprezentován a jako závodník se kola
soutěže nemůže zúčastnit.
 Sportovec mladší 18ti let, ale starší 10ti let, nebo který nemá zbrojní průkaz, může zbraň
používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu
skupiny B nebo C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
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Program závodu:
Trénink
Technická porada
Závod první den 75 terčů
Závod druhý den 50 terčů, finále

17.6.2022
17.6.2022
18.6.2022
19.6.2022

Disciplíny, kategorie:
Skeet:
kategorie muži (rok nar. 01 a st.)
kategorie junioři (rok nar. 02, 03)
kategorie dorostenci (rok nar. 2004 a ml.)
kategorie ženy, juniorky, dorostenky
Trap:
kategorie muži (rok nar. 01 a st.)
kategorie junioři (rok nar. 02, 03)
kategorie dorostenci (rok nar. 2004 a ml.)
kategorie ženy, juniorky, dorostenky

12.00 - 18.00 hod
17.00 - 18.00 hod
9.00 - 18.00 hod
9.00 - 18.00 hod

- 125 terčů + finále
- 125 terčů + finále
- 125 terčů + finále
- 125 terčů + finále
- 125 terčů + finále
- 125 terčů + finále
- 125 terčů + finále
- 125 terčů + finále

Soutěží se podle pravidel ISSF.
V případě účasti méně než 6 střelců v kategorii, nebude pořádáno finále, kategorie bude
vyhlášena na základě umístění střelců ze základní části (v případě shody rozhodne rozstřel).
Přihlášení střelci startují ve svých věkových kategoriích, přesun do vyšší kategorie je možný
na základě rozhodnutí státního trenéra příslušné disciplíny a je pro všechna kola KZR
neměnný.
Terče :
Základní část soutěže – Lipetsk Eko pro Trap, Laporte Eco GP pro Skeet
Finále – Laporte Flash
Hodnocení soutěže:
Každá disciplína a kategorie bude zakončena finálovou položkou, dle starých pravidel. Pořadí
se určí na základě finálové položky a dál dle základního nástřelu.
Body za umístění do 8. místa se rozdělí dle klíče daného pro KZR 2022.
Startovné:
Tréninková položka bez rozdílu kategorie (TRAP a SKEET)
Závod – nominovaní střelci

– muži , junioři
- dorostenci
- ženy, juniorky
- dorostenky

25 terčů

125,- Kč

125 terčů
125 terčů
125 terčů
125 terčů

1000,-Kč
500,-Kč
1000,-Kč
500,-Kč

Dorostenci a Dorostenky, ročníky 2003 a vyšší, u kterých proběhne tzv.postaršení do kat.
Juniorů a Juniorek z důvodu naplnění počtu střelců do finále zůstává startovné 300,-Kč. na
disciplínu.
Závod – nenominovaní střelci – muži , junioři
- dorostenci
- ženy, juniorky
- dorostenky

125 terčů
125 terčů
125 terčů
125 terčů

Startovné je splatné hotově při prezenci.
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1200,-Kč
600,-Kč
1200,-Kč
600,-Kč

Protesty:
Písemný protest se musí, v souladu s pravidly ISSF, podat jury do 10 minut po skončení
položky ve které se dotyčná událost přihodila s poplatkem 500 Kč. Další viz pravidla ISSF čl.
9.17.4 až 9.17.4.2.
Zdravotní zabezpečení:
Nemocnice Písek.
Ubytování:
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.
Parkování vozidel:
Parkování je zajištěno v areálu střelnice, na vymezeném parkovišti a na zatravněných
plochách.
Občerstvení:
Občerstvení je zajištěno přímo na střelnici.
Zbraně a střelivo:
Zbraně a střelivo vlastní. Průměr broků do 2,5mm, 24g.
Losování:
Losování provede hlavní rozhodčí jednotlivých kategorií při technické poradě 17.06. 2022
v 17:00 hod.
Kontakt na pořadatele:
Český střelecký svaz, z.s. SSK Klub brokové střelby Písek, Burketova 52, 397 01 Písek
kontaktní osoba: Petr Zvolánek, tel.: +420 603 898 097, e-mail: p.zvolanek@seznam.cz
elektronická přihláška na adrese:
https://strelnice.lmpisek.cz/strelecke-souteze-registrace?id=525
Organizační výbor si vyhrazuje právo změn v souladu s pravidly sportovní střelby a prováděcí
směrnicí KZR - ČP pro rok 2022.

Ing. Václav Zámečník
ředitel soutěže
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