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Vážení sportovci, trenéři a přátelé našeho reprezentačního týmu. 
 
 

Již dávno začala nová vzduchovková sezona a já jsem konečně dokázal dokončit řádnou 
proceduru schvalování nominačních kritérií pro následnou cílovou soutěž, kterou je ME Tallinn. Jak 
asi všichni z kalendáře víte, bude se konat v březnu 2023.  

 
Zase to byla náročná, ale zajímavá práce, která znamenala nejprve revidovat předchozí 

nominační kritéria a následně vytvářet nová. Snad se to podařilo. Hodiny a hodiny diskusí s kolegy 
trenéry, sportovci a také s přáteli i mimo náš obor. Úmorná, ale zajímavá cesta. Jak bylo zajímavé si 
říkat co a jak každý vidí ze své pozice, jak by to dělal ten či onen. Vyslechl jsem celé spektrum názorů 
a zase vytvořil jeden společný „zákon“, který byl schválen a bude nám snad pomáhat hledat řešení 
v dobách rozhodování. 

 
Za chvilku anebo již jsou tedy vydána kritéria nová. A co je hlavním motivem? Ano, zase se 

to opakuje. Zůstává motiv základní „nikoho nepoškodit, dát všem stejné šance, podpořit mladé a 
začínající, a hlavně vybrat snad ty nejlepší sportovce pro tuto soutěž“! Složitý úkol!  

 
 Vy, střelci, kteří chcete znát detaily a pravidla, začtěte se! Vy, kteří toto nepotřebujete znát, 

nečtěte je! Všichni se však vydejte za tou cestou tréninku a závodění a cestou po dokonalé ráně. 
Pracujte na všem, zlepšujte své dovednosti, opravujte potřebné a stále a stále opakujte ránu za 
ranou.  

 
Před pár měsíci jsem psal, že žádný nominační systém není dokonalý. Ani tento asi není. Zase 

možná budeme nacházet detaily, které budou třeba předělat. Něco nám vyhovovat bude a něco ne! 
Buďme k těmto našim schváleným kritériím tolerantní a respektujme je navzájem.   

 
„Trochu Vám závidím střelci, protože již sám nestřílím, ale věřte, držím Vám všem pěsti na 

Vaší cestě“.              
 

Váš Luboš Opelka – státní trenér pro puškové disciplíny 
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Směrnice pro nominaci na 
 

Mistrovství Evropy v Tallinnu – Estonsko 2023  
 
Cíl a cílová soutěž:  Výběr nejlepších sportovců ve věkových kategoriích: Muži, Ženy, Junioři, Juniorky a následně 

jejich účast na Mistrovství Evropy v Tallinnu 2023. 
 
Úvaha o početní nominaci:  kategorie: Muži - 3 do soutěže, 2 RPO 
    Ženy - 3 do soutěže, 2 RPO 
    Junioři - 3 do soutěže 
    Juniorky - 3 do soutěže 
 Závěrečná početní nominace může být měněna dle výkonnosti kategorie a finanční situace 

ČSS. 
 
Definice nominace: Nominací se myslí „výběr našich nejlepších a nejúspěšnějších sportovců v jednotlivých 

věkových kategoriích na nominačních závodech v předem stanoveném období s výhledem 
výběru těch neúspěšnějších sportovců na cílovou soutěž s potenciálem dosažení účasti 
vybraného sportovce až na OH“. V tomto pohledu jsou všechny soutěže považovány za 
„přípravné“ a cílené k účasti a snaze o co nejlepší výsledek na OH 2024. Strategie nominace 
je tedy podřízena tomuto cíli v předmětném olympijském cyklu. 

 
Disciplína:  závod vzduchová puška 60 ran, na některých soutěžích finále disciplíny VzPu 60 
 
Nominační období: jsou dvě. 

Otevřené nominační období (ONO) – tzn. nominace je otevřena úplně všem. Zde platí, že 
každý sportovec může být účastníkem nominace. Po konci tohoto období bude vybráno 0–5 
sportovců pro následující uzavřené nominační období. Nebude-li vybrán žádný sportovec, 
nebude účast na cílové soutěži. 
Období ONO – od 26.11.2022 do 22.1.2023  
 
Uzavřené nominační období (UNO) – navazuje na ONO. V tomto období bude výběr 
sportovců pokračovat v nominaci. Nikdo mimo tento výběr již nebude nominován.  
Období UNO – od 22.1.2023 do 5.2.2023 

 

 
Automatický postup do uzavřeného období neznamená nominaci na ME Tallinn. V případě 
dosažení kvalitních výkonů, avšak v nedostatečném počtu, může být také sportovec zařazen 
do UNO podmíněně. Tzn. pokračuje v nominaci na cílovou soutěž. Rozhoduje státní trenér. 

 
Účastník nominace:  Každý, kdo splní v nějakém nominačním závodě daný výkonnostní limit, je tímto závodem 

ihned zařazen do výkonnostní tabulky – přehledu výkonů, která je vedena státním trenérem. 
Dále jsou účastníky nominace sportovci, kteří svými výkony v roce 2022 či nominačním roce 
2023 dosáhli top výkonů a mají kvalifikační místo na OH 2024 či mají výkonost srovnatelnou 
s držiteli kvalifikačního místa. Dále je v nominaci zohledněna finálová účast na předchozím ME 
či MS. 

 
Nominační soutěž: je pouze ta soutěž, která je zařazena do seznamu soutěží, na níž je sportovci sledována 

výkonnost reprezentačním trenérem, a při splnění požadovaného výkonnostního limitu získá 

Do uzavřeného období postupují na základě 
prokázané výkonosti z roku 2022 níže uvedení 
sportovci automaticky. 

Důvod  Kategorie 

Jiří Přívratský QP na OH Muži 

Petr Nymburský QP na OH Muži 

Aleš Entrichel 17. místo světový žebříček VzPu Muži 

Brázdová Lucie 5. místo světový žebříček VzPu Ženy 

Blažíčková Veronika QP na OH  Juniorky nebo ženy  

Zrůstová Adéla 4. místo ME Hamar, 4. místo SPJ Suhl Juniorky 
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sportovec stanovený počet bodů. Ty budou následně sečteny a sportovec s nejvyšším počtem 
bodů bude nominován.  

 
 
Minimální počet bodů v nominačním období:  
 každý účastník nominace na ME Tallinn musí v průběhu otevřeného nominačního období 

(ONO) získat min. 3 body v kategorii seniorů a juniorů za splněné limity.  
 

Nebude-li minimální počet bodů uchazečem o nominaci splněn, rozhodne státní trenér, zda 
cílovou soutěž v kategorii obsadí či ne. Při nesplnění požadovaných počtů bodů účastníka 
v ONO ve své věkové kategorii může být tento sportovec či sportovci nahrazeni juniorským 
talentovaným sportovcem i s nižší výkonností.  
 

 Body jsou počítány v ONO od nuly! Následně sportovcům, kteří postupují do UNO bude 
počítáno zase od nuly.  

 
Přenos nominací z roku 2022 pro rok 2023, případně dále:   
 

 
 
Seznam nominačních soutěží v disciplíně VzPu 60 ran: 

 
 
+ možné další doplněné soutěže (bude vždy oznámeno trenérům), účast sportovců ČSS na některých soutěžích může 
být také zrušena.  
 

• Nominace na nominační soutěže bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem přihlašování na soutěže. 
Uzávěrka nominace je z důvodu požadavků pořadatele soutěže min. 1 měsíc před samotnou soutěží, někdy 
i dříve před soutěží.  

Jméno Úspěšná 
disciplína 

Důvod Nominace 
na: 

Získaná výhoda 

Nymburský 
Petr 

LM 3x20 Na cílové soutěži – ME Wroclaw 
1. místo a zisk kvalifikačního 
místa na OH 2024, 6. místo VzPu 
na SP Rio de Janeiro 

ME Tallinn Automatická nominace na ME Tallinn 
v pozici RPO, pozice do soutěže 
jednotlivců a MIX se musí prostřílet. 

Přívratský 
Jiří 

VzPu Na cílové soutěži – MS Káhira 
finálové umístění se ziskem místa 
na OH 2024, 7. místo ME Hamar, 
3. místo SP Rio de Janeiro 

ME Tallinn Automatická nominace na ME Tallinn 
do soutěže. 

Blažíčková 
Veronika 

LM 3x20 Na cílové soutěži – ME Wroclaw 
2. místo a zisk kvalifikačního 
místa na OH 2024 

ME Tallinn Automatická nominace na ME Tallinn 
v kategorii juniorek nebo RPO v 
ženách.  

Brázdová 
Lucie 

VzPu Na cílové soutěži – ME Hamar 7. 
místo, SP Changwon 1. místo, 5. 
místo ve světovém pořadí VzPu, 
2. místo Finále SP Egypt 

ME Tallinn Automatická nominace na ME Tallinn 
v kategorii žen 

 Název soutěže Datum Kat. Poznámka 

O 
N 
O 

GP Rapid Plzeň 26.-27.11.2022 1  

GP Praha 9.-11.12.2022 1  

GP Ruše SLO 11.-15.1.2023 2 Pouze nominovaní samoplátci. 

Scopi Cup 21.-22.1.2023 1  
 

U 
N 
O 

HN Cup Mnichov 25.-29.01.2023 2  

GP Plzeň 3.-5.02.2023 1 Konec nominace na ME Tallinn. Možnost rozstřelu pro 
všechny kategorie – bude-li třeba. 

WC Cairo EGY 17.-28.02.2023  Pouze samoplátci nominovaní na ME Tallinn. Příprava na ME 
Tallinn pro seniory, nominační soutěž na EH Krakov a MS 
Baku 

ME Tallinn 5.-15.03.2023  Nominační soutěž na EH Krakov a MS Baku 
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• Nominační soutěž bude uznána jen za předpokladu, že bude splněna podmínka, že terčové zařízení bude 
elektronické – ne papírové terče - a soutěž bude pořádána přesně dle pravidel ISSF. Pokud se jedná o upravené 
podmínky dle pořadatele soutěže, bude soutěž vyřazena ze seznamu sledovaných soutěží – body nebudou 
přiděleny.  
 

• Nominace na Světový pohár v Káhiře – bude přihlíženo na vítěze nominace ve VzPu a držitele kvalifikačního 
místa na OH 2024, dále v kontextu rozpočtu ČSS. Světový pohár bude pro účastníky ME Tallinn nominační 
soutěží směrem k EH a MS v roce 2023. 

 
Výkonnostní limity a body za plnění:   

 
Způsob stanovení výkonnostních limitů: všechny výkonnostní limity jsou stanoveny dle limitů pro reprezentaci, tj. kat. 

Muži 628,3, Ženy 628,2, Junioři 622,9, Juniorky 624,8.  
     

Hodnocení a vítěz nominace: Všem sportovcům bude sčítán počet získaných bodů v průběhu sledovaného období a za 
splněný limit dostane přidělené body viz tabulka.  Sportovec s vyhranou nominací v období 
v roce 2022 a dále sportovec s nejvyšším počtem bodů bude nominován na ME Tallinn ve 
sledované disciplíně.  

 
Mixové a týmové soutěže budou rozhodovány následovně: Na ME Tallinn budou začínat soutěže Mix týmu. Nominace 

tak bude realizována před soutěží po uzavření nominace a bude neměnná. Dále složení 
sportovců pro soutěž týmů bude také oznámeno po uzavření soutěže jednotlivců – rozhoduje 
státní trenér.  

 
Při rovnosti nominačních bodů: 

Při rovnosti bodů rozhodne státní trenér dle vlastního uvážení.  
 
Účast samoplátců:  Na soutěžích, kterých se ČSS účastní, a v případě, že soutěž bude ze strany ČSS povolena pro 

účastníky samoplátce, bude o účasti či neúčasti rozhodovat státní trenér dle výkonnostního 
žebříčku.  

 
Při nesplnění limitů:  Rozhoduje státní trenér o případné účasti na cílové soutěži sportovců.  
 
Nemoc či jiné objektivní příčiny neúčasti v nominaci: Vyskytne-li sportovec, který již dlouhodobě vykazuje vysokou 

výkonnost a nemůže se z objektivních důvodů zúčastnit řádně některých nominačních soutěží, 
bude celá tato situace posouzena realizačním týmem. O tomto rozhodnutí bude informován 
jednak sportovec, trenér a případný vyřazený sportovec z nominace. Jedná se o krajní řešení, 
které je povoleno pouze na základě žádosti sportovce či osobního trenéra – zastupujícího 
trenéra. Každý musí uvádět své argumenty proč takto zasáhnout do nominace. Nedojde-li ke 
shodě, nebude udělena výjimka! Právo „veta“ připadá státnímu trenérovi.  

 
Počty účastníků na ME za peníze ČSS: bude rozhodnuto na základě výše výkonnosti sportovců, výsledků v nominačním 

období v roce 2022 a 2023, dále v kontextu s pravidly pořadatele ME. Důležitým faktorem pro 

 
 

VzPu 60 

Splněný limit 
národní soutěž 

Splněný limit  
ISSF GP + IWK Mnichov 

Splněný limit a postup do 
finále 

ISSF GP + IWK Mnichov 
(Pozn. Bez splněného limitu a při postupu 

do finále nejsou přiznány body) 

Kat. soutěže 
 1 

Kat. soutěže  
2 

Kat. soutěže  
2 

Muži 
Limit 628,3 

 
1 bod 

 
 

 
 
 

2 body 
 
 

 
3 body 

 
 

Ženy 
Limit 628,2 

Junioři 
Limit 622,9 

Juniorky 
Limit 624,8 
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určení počtu sportovců bude finanční situace ČSS. Účast tedy bude takového počtu 
sportovců, kolik dovolí rozpočet ČSS. Splnění limitů a získané body tedy neznamenají 
automatickou účast všech účastníků se splněnými limity na ME. Může tedy dojít k situaci, že 
budou sportovcem splněny limity, ale i tak bude počet účastníků omezen.  

 
Rozhodnutí o nominaci: 1) Oznámení trenérské radě – diskuse a případné otevření volných míst v nominaci pro 

samoplátce ve výkonnostním žebříčku. 
 2) Schválení a uzavření nominace Komisí pro řízení reprezentace. 
 
Přenos nominace do dalšího nominačního období: vznikne-li v následujícím období potřeba udělat nominaci např. na 

SP, ISSF GP či nějaký nespecifikovaný mezinárodní závod, v roce 2023, může být použito 
rozhodnutí na základě výsledků této nominace. Důvod – např. vhodné jako příprava sportovců 
s kvalifikačním místem na OH 2024 a sportovců s potenciálem zisku QP (vysoké výkony na TOP 
soutěžích) nebo jiné závažné důvody. Tato situace zcela jistě nastane, v kontextu článku 
„Definice nominace“. 

 
První nominační závody již byly oznámeny dne 24.10.2022 všem trenérů prostřednictvím emailu. Následně byl 
nominační způsob oznámen a konzultován na semináři ČSS dne 16.11.2022 a 13.12.2022 při účtovací poradě, konečné 
schválení bylo při jednání Komise řízení reprezentace dne 15.12.2022 kde byl nominační způsob schválen. 
 
Zveřejnění:  webové stránky ČSS  
 
Zpracoval:  Luboš Opelka – státní trenér puškové disciplíny 
 


