
Kritéri a pro výběr sportovc ů na HME Tallin 2023 
 

Ve dnech 5.3. – 13.3.2023 se uskuteční halové Mistrovství Evropy v Tallinu (EST) ve 

vzduchovkových disciplínách  . Důležitým faktorem pro určení počtu sportovců nejen na HME Tallin 

2023, ale také na plánované mezinárodní akce, bude finanční situace ČSS, z.s. Na základě 

aktuální finanční situace bude umožněna účast tolika sportovců, kolik rozpočet ČSS, z.s. dovolí, a 

tudíž může dojít k situaci, že sportovci splní níže uvedená kritéria, ale počet účastníků bude muset 

být omezen. 

Předpokládaná účast na tomto halovém Mistrovství Evropy 2023 za předpokladu splnění níže 

uvedených kritérií a příznivé finanční situace : 

juniorky 3 místa 

junio ři 3 místa 

ženy 1 -2 místa 

muži 2-3 místa 

Stanovení kritérií: 

1. Účast na sledovaných závodech, přičemž minimum jsou čtyři starty na sledovaných 

závodech. 

Sledované závody v ČR: 

GP JSB – jeden start 

GP Bílovec – jeden start 

VC Dukly – jeden start 

GP Rapid Plzeň – dva starty 

GP Praha – dva starty 

GP Plzeň – dva starty 

Mezinárodní akce zabezpečené ČSS: 

GP of Tyrol, Innsbruck (AUT) – nominaci určí reprezentační trenér dle výkonnosti v průběhu 

vzduchovkové sezóny roku 2022 

- předpokládaná účast: muži 1 místo 

ženy 1 místo 

juniorky 3 místa 

junioři 3-4 místa 

ISSF GP Ruše (SLO) – nominaci určí reprezentační trenér po závodě GP Praha na 

základě aktuálního žebříčku 

- předpokládaná účast : muži 1-2 místa 

ženy 1 -2 místa 

juniorky 3 místa 

junioři 3-4 místa 

(bude záležet, kolik sportovců z jedné federace bude možné přihlásit do každé disciplíny) 

 

 
 



H&N Cup Mnichov (GER) – nominaci určí reprezentační trenér na základě aktuálního 

žebříčku - předpokládaná účast: muži 1-2 místa 

ženy 1 -2 místa 

juniorky 3 místa 

junioři 3-4 místa 

(bude záležet kolik sportovců v jedné disciplíně bude možné do závodu přihlásit ) 

2. Sportovcům bude určen minimální spodní limit, pod který nesmí výkonnostně spadnout 

průměrem čtyř počítaných startů. 

- Spodní limit pro jednotlivé kategorie: 

VzPi 60 Muži 577 b . = Ø výkon na 16. místě na ME 2020-22 

VzPi 60 Ženy 567 b. = Ø výkon v ½ startovního pole na ME 2020-22   

VzPi 60 Junioři 561 b.= Ø výkon v ½ startovního pole na ME 2020-22 

VzPi Juniorky 557 b. = Ø výkon v ½ startovního pole na ME 2020-22 

Při splnění těchto minimálních limitů vypočítaných jako průměr čtyř nejlepších výsledků na 

sledovaných závodech ještě nevzniká sportovci nárok na nominaci. Bude zařazen do 

skupiny vybraných – sledovaných sportovců, z nichž bude reprezentační trenér sportovce pro 

vrcholné soutěže nominovat. 

3.  Průměr čtyř nejlepší ch výsledků určí pořadí zařazení do nominace . 

4.  Nominace do soutěží kategorie Mixed Team bude určena podle aktuální výkonnosti. 

5.  Při nesplnění limitů rozhoduje o případné účasti v soutěži sportovců reprezentační trenér.  

6.  Na soutěžích, jichž se ČSS, z.s. účastní, a v případě, že soutěž bude ze strany ČSS , z.s.     
     povolena 

pro účastníky samoplátce, bude o účasti či neúčasti rozhodovat reprezentační trenér 

Předpokládaný termín  ukončení nominace je 4.2.2023.  

Započítávány budou pouze výsledky VzPi 60.  

V případě mimořádných událostí (nemoc, Covid, zranění …) může nominovat sportovce 

reprezentační trenér dle svého roz hodnutí (dle aktuální situace). 

Sportovci, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí (studium apod.), musí splnit výše uvedené 

podmínky nominace. K závodům, které takový sportovec nahlásí reprezentačnímu trenérovi 

předem, a k výsledkům dosaženým v zahraničí mimo akce ČSS, z.s., může být při 

rozhodování reprezentačního trenéra o nominaci na HME 2023 přihlédnuto. 

 

Martin Tenk v.r. 

Reprezentační trenér ČSS, z.s. pro pistolové disciplíny 

Káhira 17.10. 2022 


