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Český střelecký svaz, z.s. 

ČSS, z.s.- sportovní střelecký klub DUKLA 

Hradec Králové - 0058 

PROPOZICE 

KZR  -  ČESKÝ POHÁR 

v brokových disciplínách 2023 
I. kolo

SKEET, TRAP 

      Závod se uskuteční na Armádní střelnici Malšovice – Hradec Králové 

 ve dnech 21. - 23. 4. 2023 
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Organizační  pokyny 

Název akce: KZR - Český pohár – I. kolo 

Kategorie soutěže: I. 

Druh soutěže:   vícekolová soutěž jednotlivců v brokových disciplínách pro 

registrované sportovní střelce ČSS. 

Pořadatel:  ČSS,  z.s. - SSK DUKLA  Hradec Králové  

Datum konání: 21. - 23. 4. 2023

Disciplíny:  Olympijské disciplíny TRAP, SKEET

Organizační výbor: 

Ředitel soutěže:    Mgr. Petr Luštický 

Tajemník soutěže:   Mgr. Martin Král 

Vyhodnocovací středisko:          Mgr. Martin Král, Kamila Plocová 

Technický delegát:   Ing. Vlastimil Zrůst 

Hlavní rozhodčí:   MVDr. Jan Rybář - TRAP 

  Ing. Vlastimil Zrůst - SKEET 

Sbor rozhodčích:  hlavní funkce rozhodčích určila KR  

ostatní rozhodčí zajišťuje ČSS, z.s., SSK Dukla Hradec Králové

Technické zabezpečení:            Radek Slezák – správce střelnice 

Podmínky účasti: 
KZR - ČP se mohou zúčastnit nominovaní střelci. Ti nominovaní střelci, kteří jsou zařazeni a 
zabezpečeni 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 
i další střelci – členové ČSS, z.s., ale za stanovené ekonomické startovné. V KZR- ČP mohou 
startovat pouze členové ČSS, z.s. 

 Upozornění : 
Propustnost střelnice je pouze 72 střelců na disciplínu. 

Přihláška do I. kola KZR ČP 2023: 

Seznam nominovaných střelců je zveřejněn na webových stránkách ČSS, z.s.. Všichni další střelci – 

členové ČSS, z.s., se přihlašují na I. kolo KZR přímo organizátorovi soutěže na email: 

sskduklahk@seznam.cz nebo nejpozději v den tréninku tj. pátek 21.4.2023 do 16.00 hod, pokud 

nebyla naplněna kapacita střelnice pro danou disciplínu. 

Povinnosti účastníka soutěže: 
Každý sportovec je povinen předložit při prezentaci tyto doklady a dbát povinností: 

 platný členský průkaz ČSS, z.s. s vylepenou kontrolní známkou na rok 2023;

 členové ČSS, z.s., za které nebyl uhrazen SSK příspěvek na ČSS,z.s. do konce února 2023, též
nemohou startovat v soutěži KZR;

 bude provedena kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraní správcem střelnice. Kdo nebude
mít tyto doklady, nebude přihlášen a jako závodník se I. kola KZR nemůže zúčastnit;

 sportovec mladší 18-ti let, ale starší 10-ti let nebo nemá zbrojní průkaz, může zbraň používat
pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupin B nebo C
nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem;

mailto:sskduklahk@seznam.cz
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Program závodu: 

Trénink  21.4.2023 12.00 - 18.00 hod 
Technická porada 21.4.2023 17.00 - 18.00 hod 
Závod první den 22.4.2023   9.00 - 18.00 hod 
Závod druhý den 23.4.2023   9.00 - 17.00 hod 

Disciplíny, kategorie: 

Skeet: 
kategorie muži   rok narození 2002 a starší 
kategorie ženy    rok narození 2002 a starší 
kategorie junioři   rok narození 2003 a 2004 
kategorie dorostenci   rok narození 2005 a mladší 
kategorie juniorky a dorostenky rok narození 2003 a mladší 
Trap: 
kategorie muži    rok narození 2002 a starší 
kategorie ženy   rok narození 2002 a starší 
kategorie junioři   rok narození 2003 a 2004 
kategorie dorostenci   rok narození 2005 a mladší 
kategorie juniorky a dorostenky   rok narození 2003 a mladší 

Soutěží se podle těchto propozic: 

Kategorie ženy, juniorky a dorostenky v obou disciplínách budou sloučeny do jedné kategorie – 

ženy. Startovné v této kategorii bude hrazeno dle ročníku narození. 

Terče: 

Závod - terče zn. LAPORTE GRAND PRIX 

Finále - terče zn. LAPORTE FLASH  

Hodnocení soutěže: 

Disciplína Skeet 
Základní část soutěže se střílí na 125 terčů podle aktuálně platných pravidel ISSF. S ohledem na 
časovou náročnost a průchodnost střelnic, na kterých se konají jednotlivá kola KZR, se nebude finále 
střílet v novém formátu, ale vždy ve starém formátu (OH Tokio). Do finálové části bude tedy vybráno 
vždy pouze šest nejlepších střelců v kategorii. 
Disciplína Trap 
Po základní části závodu tj.125 terčů se ustanový pořadí 6. nejlepších střelců. Při shodném výsledku se 
provede rozstřel o pořadí 1 – 6. místo. Samotné finále se bude skládat z položky 25 terčů střílených po 
jedné ráně. Při shodě se pořadí určí, podle vyššího výsledku ze základní části soutěže.  

Ocenění vítězů I.kola KZR - ČP 2023 
Závodníci na 1.- 3. místě obdrží pohár. 
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Startovné:  
 

Tréninková položka bez rozdílu disciplíny a kategorie                   25 terčů  125,- Kč 

 

Závod – nominovaní střelci  

Muži, ženy, junioři a juniorky  125 terčů  1000,-Kč 

Dorostenci a dorostenky 125 terčů  500,-Kč 

   

Závod – nenominovaní střelci  

muži, ženy, junioři a juniorky 125 terčů  1200,-Kč 

dorostenci a dorostenky                         125 terčů 600,-Kč 

  

Startovné a tréninkové položky jsou splatné při prezenci. 

 

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.  

 

Zdravotní zabezpečení:  
FN Hradec Králové. 

                                                    

Ubytování:  
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.  

 

Parkování vozidel: 

Parkování je zajištěno v areálu střelnice, na vymezeném parkovišti mimo zatravněné plochy. 

 

Občerstvení:  
Občerstvení je zajištěno přímo na střelnici. 

 

Zbraně a střelivo:  
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 před technickou 

poradou v pátek 21.4.2023 v 16:00 hod. 

 

Kontakt na pořadatele: 

ČSS, z.s. - SSK DUKLA  Hradec Králové, 500 01  Hradec Králové, Heyrovského 1213 

 

Kontaktní osoba SSK: Mgr. Petr Luštický – ředitel soutěže – tel. +420 601 525 871 

                      Kamil Ploc – tel. +420 776 710 809 

Organizační výbor si vyhrazuje právo změn v souladu s pravidly sportovní střelby a prováděcí 

směrnicí KZR - ČP pro rok 2023. 

 

 

                                                                               

 

  Mgr. Petr Luštický 

                                  ředitel soutěže  


