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Organizační  pokyny

Název akce:                    Mistrovství České republiky 2022 
Kategorie soutěže: I.
Druh soutěže: Mistrovství České republiky 
Pořadatel: ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení
Datum konání: 11. – 14.8.2022
Disciplíny: TRAP, SKEET, SKEET Mix Team, TRAP Mix Team

Ředitel soutěže:                        Janota Lubomír
Tajemník soutěže:                        Adamec Luboš
Hospodář soutěže :            Zelíková Irena  
Vyhodnocovací středisko:                 Ing Navrátil Jiří / Kuchař Tadeáš
Technický delegát:           Ploc Kamil
Hlavní rozhodčí:                        Ing. Vodička Luděk – TRAP
                                                          Šindelář Milan – SKEET
Sbor rozhodčích:                        Řeší pořadatel                               

Kategorie MČR:

A    - muži SKEET jednotlivci,       SKEET družstva 
                                                         TRAP   jednotlivci,       TRAP   družstva 

B    - junioři SKEET jednotlivci,       SKEET družstva 
                                                         TRAP   jednotlivci,       TRAP   družstva

C   - dorostenci SKEET jednotlivci,       SKEET družstva
                                                         TRAP   jednotlivci,       TRAP   družstva 

V   - veteráni TRAP   jednotlivci,       TRAP    družstva 

Ž   - ženy SKEET jednotlivci,       SKEET družstva
                                                         TRAP   jednotlivci,       TRAP družstva

Žj - juniorky                                    SKEET jednotlivci,        SKEET družstva
                                                         

TRAP Mix Team smíšené dvojice

SKEET Mix Team smíšené dvojice
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                   Podmínky účasti na Mistrovství České republiky:

1. Mistrovství  ČR se  mohou  účastnit  střelci,  nominovaní  po  přihlášení  universální
elektronickou přihláškou, umístěnou na webových stránkách ČSS, dle podmínek a
pokynů uvedených ve Směrnici  pro MČR 2022 ve sportovní střelbě v brokových
disciplínách pod odst. 1-4  do 4.7.2022. Finální soupiska nominovaných účastníků
MČR  bude  zveřejněna  na  stránkách  ČSS  nejpozději  18.7.2022  Prezentovat  u
pořadatele se musí střelci 11.8. 2022 do 17.00.

2. Přihlášky do soutěží Mix budou předkládány až v den oficiálního tréninku, přímo
pořadateli soutěže do začátku technické porady.

3. Závodníci jsou povinni dostavit se včas, podle propozic k prezenci, předložit platný
členský průkaz s vylepenou kontrolní známkou pro rok 2022 (Sekretariát ČSS, z.s.
provede před MČR kontrolu všech nominovaných sportovců. Členové klubů, kteří
nemají  řádně  zaplaceny  příspěvky  na  rok  2022,  nemohou  na  MČR  startovat),
zaplatit startovné a dostavit se k přejímce zbraní. 

 

4.    V MČR závodníci startují za své mateřské kluby, hostování není povoleno. V
soutěži družstev mohou být registrována družstva bez omezení krajské příslušnosti,
za dodržení postoupnosti klub SSK, krajské družstvo a společné družstvo různých
krajů.  Vyjímkou bude složení  družstev,  kde při  startu  staršího  člena  družstva se
družstvo automaticky postarší. Prioritu má vždy družstvo SSK. 

5.

6. Výjimka z tohoto pravidla bude akceptována pouze u soutěží v disciplínách Mix,
kde je snahou vytvoření co nejvyššího počtu dvojic. Prioritu má však vždy vytvoření
dvojice z jednoho klubu, následně z jednoho regionu a teprve po vyčerpání těchto
možností bude možné vytvořit dvojici, která tato kritéria nesplňuje. Ve startovní i
výsledkové listině bude vždy uvedeno jak jméno obou účastníků soutěže Mixed, tak
i  název  jejich  mateřského  SSK.  Dvojicím  Mix  nebudou  ve  startovních  listinách
přidělovány nová jména, či názvy.

7. MČR se nemohou zúčastnit členové ČSS, z.s., kteří nezaslali přihlášku. 

8. Nebudou-li některé věkové kategorie v příslušné disciplíně naplněny (viz. ŘSS ČSS,
z.s.), nominační komise pak zařadí sportovce podle dosaženého věku do nejbližší
vyšší kategorie,  tj.  juniorský věk do kategorie mužů, žen a dorostenecký věk do
kategorie junioři, juniorky. Toto se netýká disciplín Mix, které budou bez rozlišení
věkových kategorií. 

9. V MČR může sportovec startovat pouze v jedné kategorii. 

10. Závodníci se přihlašují do příslušné věkové kategorie. Pokud na přihlášce nebude
vyplněna věková kategorie, budou zařazeni do kategorie podle ročníku narození.

11. Výjimku  tvoří  střelci  dorosteneckého  věku,  kteří  již  byli  zařazeni  do  Juniorské
reprezentace a startují celou sezónu 2022 v KZR – ČP v kategorii Junior. Ti budou
na MČR zařazeni do kategorie Juniorů. 

12. Ženy,juniorky a Dorostenky  mohou na MČR startovat pouze ve svých disciplínách
podle pravidel ISSF. 

13. S  ohledem na  nutnost  rozvoje  olympijské  disciplíny  Mix se  od účastníků  MČR
předpokládá,  že  v  maximální  možné  míře  upřednostní  tvorbu  dvojic  a  účast
závodníků v soutěžích  Mix.  

3



         

Program závodu:

 Trénink              11.8.2021             9.00 -  17,00 hod
 Technická porada: 11.8.2021            17.00 - 18.00 hod
 Soutěž jednotlivců  první den: 12.8.2021            8.00 - 18.00 hod  
 Soutěž Teamů 
 Soutěž jednotlivců druhý den + finále 13.8.2021  8.00 - 18.00 hod  
 Závod MIX Team + finále              14.8.2021  8.00 - 16.00 hod  
 Finále Teamů 

Disciplíny, kategorie: 

Skeet: 
kategorie muži (rok nar. 2001 a st.)                  - 125 terčů kvalifikace + finále 
kategorie junioři (rok nar. 02, 03)                      - 125 terčů kvalifikace + finále 
kategorie dorostenci (rok nar. 04 a ml.)            - 125 terčů kvalifikace + finále 
kategorie ženy (rok nar. 2001 a st.)                              - 125 terčů kvalifikace + finále 
kategorie juniorky  (rok nar. 02, a ml)     - 125 terčů kvalifikace 
Trap: 
kategorie muži (rok nar. 2001 a st.)                  - 125 terčů kvalifikace + finále 
kategorie junioři (rok nar.02, 03)                   - 125 terčů kvalifikace + finále 
kategorie dorostenci (rok nar. 04 a ml.)          - 125 terčů kvalifikace + finále 
kategorie veteráni (56+)  - 125 terčů kvalifikace 
kategorie ženy, juniorky, dorostenky             - 125 terčů kvalifikace + finále 

Skeet Mixed Team                                            -   75/75 terčů kvalifikace + finále
Trap Mixed Team -   75/75 terčů kvalifikace + finále

Soutěží se podle pravidel ISSF.

Terče: 
Závod – terče zn. LAPORTE 
Finále – terče zn. LAPORTE FLASH

Startovné :     

Tréninková položka (TRAP)                                              25 terčů                 125,- Kč
Tréninková položka (SKEET)                                            25 terčů                 125,- Kč

TRAP a SKEET (závod)                                      
muži                                    125 terčů                 1 000,- Kč  
junioři                                 125 terčů                 1 000,- Kč
dorostenci                           125 terčů                    500,- Kč    
veteráni                               125 terčů                 1 000,- Kč           

ženy                                     125 terčů                1 000,- Kč  
juniorky             125 terčů                1 000,- Kč               
dorostenky          125 terčů                   500,- Kč                

TRAP Mixed Team (závod)  75 / 75 terčů  1 100,- Kč
SKEET Mixed Team (závod)                                                75 / 75 terčů    1 100,- Kč

Startovné je splatné hotově při prezenci.
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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:     

FN Brno

Ubytování:     

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. 

Parkování vozidel:

Parkování je zajištěno v areálu střelnice.

Občerstvení:     

Občerstvení je zajištěno přímo na střelnici.

Zbraně a střel  ivo:     

Zbraně a střelivo vlastní. Broková náplň nesmí přesahovat 24,0 g (tolerance + 0,5 g) - max.
hmotnost vč. tolerance 24,5 g. Velikost broků nesmí přesáhnout průměr 2,6 mm.

Losování:     

Losování  startovních  čísel  střelců  provede  hlavní  rozhodčí  jednotlivých  kategorií  při
technické poradě 11. 8. 2021 v 17: 00 hod.

Kontakt na pořadatele  :  

ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení, Nádražní 698, 691 44 Lednice

Kontaktní osoba: Janota Lubomír, tel.: +420 603 802 582, e-mail: janotashooting@seznam.cz

Organizační výbor si vyhrazuje právo změn v souladu s pravidly sportovní střelby a prováděcí
směrnicí MČR 2021.

Upozornění:

1.Sportovec mladší 18 let, ale starší 10 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.

2.Bude provedena kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraní správcem střelnice (dle
zákona). Kdo nebude mít tyto doklady, nemůže se soutěže zúčastnit.

 3.Během tréninku poskytne jury konzultační  službu ke kontrole vybavení střelce,  které
se týkají zbraní nebo oficielní pásky ISSF v kategorii SKEET. Doba kontroly bude vyvěšena
na informační tabuli.

                                                                          
  Lubomír Janota
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                          ředitel soutěže
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