
1 

 

Prováděcí směrnice Kontrolních závodů reprezentace (KZR)– 
Český pohár 2019 

Vícekolová soutěž jednotlivců v brokových disciplínách 
   

1.   Organizátoři, místa konání a termíny jednotlivých kol  

     

1.1.   Termíny, místa a organizátoři:  

   
         

   Datum konání  Místo konání  Organizátoři  

   
         

1.kolo   19. – 21. dubna 2019  Plzeň  ČSS,z.s., SSK 0370 Dukla Plzeň 

Hl. rozhodčí - bude upřesněno v propozicích 

2.kolo   03. – 05. května 2019 Hr. Králové ČSS,z.s., SSK 0058 Dukla Hr. Králové 

Hl. rozhodčí -MVDr.Jan Rybář, Ing.V.Zrůst  

3.kolo  14. – 16. června 2019 Písek ČSS,z.s., SSK 0664 KBS Písek  

Hl. rozhodčí -Ing.L.Vodička, M.Šindelář 

4.kolo 12. – 14. července 2019 Brno 
 

ČSS,z.s., Jihomoravské krajské sdružení 

Hl. rozhodčí - bude upřesněno v propozicích 

  
     

1.   Organizační záležitosti:   

    Sekretáriát ČSS, z.s., U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, e-mail:shooting@shooting.cz, 

souteze@shooting.cz 

  

      

2.   Finanční a materiální zabezpečení  

2.1. Organizační náklady na zabezpečení soutěže KZR-ČP 2019 hradí ze svého rozpočtu ČSS,z.s. 

Z těchto prostředků budou uhrazeny náklady na technické a organizační zabezpečení soutěže. 

Technický personál a rozhodčí budou vyplaceni podle seznamu s počtem odpracovaných hodin. 

Refundace mzdy se neposkytuje. Finanční náležitosti budou vyplaceny podle interních předpisů 

ČSS,z.s. Organizátor ve spolupráci se sekretářem předloží spolu s propozicemi sekretariátu ČSS,z.s. 

návrh rozpočtu.  

Pořadatel zajistí dostatek terčů „Flash“ pro uspořádání finále dle pravidel ISSF, povinně pro 

kategorie Muži, Ženy, ve Skeetu a Trapu, pro kategorii Junioři ve Skeetu, případně dobrovolně 

dle možností střelnice a časového programu i pro ostatní kategorie v obou disciplínách. Tyto terče 

pořadatel následně vyúčtuje k proplacení ČSS,z.s.  

  

      

2.2.  Startovné v ročníku 2019:  

Nominovaní střelci - Muži a Junioři 600,-Kč, Dorostenci 300,-Kč, Ženy a Juniorky 600,-Kč, 

Dorostenky 300,-Kč na disciplínu a kolo. 

    To se nevztahuje na volně příchozí (nenominované) členy ČSS,z.s., kteří budou i nadále  

 platit ekonomické startovné - Muži a Junioři 700,-Kč, Dorostenci 350,-Kč, Ženy a Juniorky 

 700,-Kč, Dorostenky 350,-Kč na disciplínu a kolo. 

 Tréninkové položky se platí na každém kole zvlášť (125,- za tréninkovou položku bez rozdílu 

 disciplíny a kategorie střelců).  
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3.   Organizace účasti sportovců v KZR-ČP  

3.1.  Podmínky účasti  
   KZR-ČP se mohou zúčastnit nominovaní sportovci. Ti nominovaní sportovci, kteří jsou zařazení a 

zabezpečovaní 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 sportovci se zúčastní na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího SSK. 

Zúčastnit se mohou i další závodníci –členové ČSS,z.s., ale za výše dané ekonomické startovné. 
V KZR (ČP) mohou startovat pouze členové ČSS,z.s.   

 

3.2.  Přihlášky do KZR-ČP 2019 

   Broková komise předloží nejpozději 31.3.2019 seznam nominovaných sportovců na sekretariát 

ČSS,z.s. Všichni další sportovci – členové ČSS,z.s. se přihlašují na jednotlivá kola soutěže přímo 

organizátorovi příslušného kola soutěže, nejpozději v den tréninku (za ekonomické startovné).  
      

3.3.  Povinnosti organizátora kola  

   - zpracovat návrh propozice (obsah propozic podle ŘSS) a zaslat jej na STK ČSS,z.s. ke schválení 

(podle ŘSS). Schválené propozice poslat účastníkům, nebo je zveřejnit na webu ČSS,z.s., 

nejpozději 14 dní před konáním kola soutěže.   

- organizačně zabezpečit soutěž včetně zajištění kvalitních terčů, včetně terčů „Flash“ pro finálové 

položky ve vybraných kategoriích. 
- zajistit možnost občerstvení na střelnici v průběhu konání soutěže 
- před soutěží provést prezenci a důslednou kontrolu předepsaných dokladů (platný průkaz ČSS,z.s., 

platný zbrojní průkaz) 
- zajištění vyhlášení výsledků, včetně zajištění pohárů za 1. – 3 místo v jednotlivých kategoriích 
- ekonomické startovné v dané výši pro volně příchozí střelce – členy ČSS,z.s. 
- tréninková položka 125,- Kč 
- organizátor je povinen předat HR seznam závodníků, kteří se prezentovali podle kategorií. 

Výsledkové listiny (VL) zpracovat podle ŘSS.  
- organizátor je povinen poslat VL sekretáři soutěže (KZR) a sekretariátu ČSS,z.s. v elektronické 

podobě ihned po skončení kola. 
- zajištění rozhodčích - funkce hlavních rozhodčích určuje KR ve spolupráci s brokovou komisí, 

ostatní rozhodčí deleguje a zajišťuje organizátor kola. 

 

3.4. Povinnosti účastníka soutěže 

   Každý sportovec je povinen předložit při prezenci tyto doklady: 

Platný průkaz ČSS,z.s. s vylepenou kontrolní známkou pro rok 2019 (na základě usnesení VV ČSS,z.s. 

provede sekretariát ČSS,z.s. před začátkem soutěže kontrolu všech nominovaných sportovců a 

neumožní start těm střelcům, za které SSK neuhradí příspěvky ve stanoveném termínu, tj. 28. 2. 

každého roku. Členové klubů, kteří nemají řádně zaplaceny příspěvky, nemohou na této soutěži 

startovat.  

Na každém kole bude provedena kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraní správcem střelnice (dle 

zákona).  

Kdo nebude mít tyto doklady, nebude zaprezentován a konkrétního kola soutěže se 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. 

 

4.  Hodnocení soutěže v roce 2019 

   Jednotlivé kategorie se hodnotí samostatně tímto způsobem: 

V každém kole se soutěž v dané disciplíně a kategorii zakončí finálovou položkou. Pořadí se určí na 

základě finálové položky a dále dle základního nástřelu.  
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Body za umístění do 8. místa se rozdělí dle tohoto klíče: 

Každému střelci budou započítány body za výkon v základní části soutěže a to koeficientem 0,5 (tedy 

např. nástřel 100=50 bodů). Dále budou střelcům připočteny body za umístění v celkovém pořadí po 

finále a to od nejlepšího sestupně body 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Pokud dojde v některém z kol z organizačních důvodů, či nedostatku střelců ke sloučení kategorií, 

odnášejí si střelci získané body v kategorii vyšší zpět do hodnocení té kategorie, do které původně 

náleží. 
      

4.1.  Ocenění vítězů ročníku 2019  

   Vítěz hodnocené disciplíny a kategorie v ročníku obdrží titul „Vítěz KZR 2019“ a pohár. Závodníci 

na 2. a 3. místě obdrží diplom.  
  

5. Disciplíny, kategorie 

 Skeet:  

kategorie muži   (rok nar. 98 a st.)     - 125 terčů + finále  

kategorie junioři (rok nar. 99, 00)      - 125 terčů + finále  

kategorie dci      (rok nar. 01 a ml.)    - 125 terčů + finále  

kategorie ženy    (rok nar. 98 a st.)     - 125 terčů + finále 

kategorie jky,dky (rok nar. 99 a ml.)  - 125 terčů + finále 

 

             

 Trap:    

kategorie  muži (rok nar. 98 a st.)     - 125 terčů + finále 

kategorie  junioři  (rok nar. 99, 00)   - 125 terčů + finále  

kategorie  dci (rok nar. 01 a ml.)       - 125 terčů + finále  

kategorie ženy    (rok nar. 98 a st.)     - 125 terčů + finále 

kategorie jky,dky (rok nar. 99 a ml.) - 125 terčů + finále 

 

 

 Soutěží se podle pravidel ISSF.  

 

Přihlášení závodníci startují ve svých věkových kategoriích, přesun do vyšší věkové kategorie je 

možný na základě rozhodnutí státního trenéra příslušné discipliny a je pro všechna 4 kola neměnný. 

V případě nedostatečného počtu startujících v příslušné kategorii je možné kategorie sloučit 

v souladu s ŘSS a potřebami státní reprezentace. 

Z důvodu přípravy státní reprezentace, je možné po dohodě státních trenérů s pořadateli rozšířit 

program konkrétního kola KZR o soutěže Mix. Tyto soutěže v tom případě proběhnou vždy v pondělí 

po skončení standardního programu. Podmínkou uspořádání soutěží Mix je zajištění minimálně 5 

soutěžních dvojic v konkrétní disciplíně a závazná přihláška doručená pořadateli nejpozději tři dny 

před zahájením konkrétního kola KZR.  

 

 

Tato prováděcí směrnice byla projednána v STK ČSS,z.s. a v KBS ČSS,z.s.  

 

V Praze dne 25.3.2019 

 

 

Petr Zvolánek   v.r.                                                                  Ing. František Kadavý   v.r.             

předseda KBS ČSS,z.s.                                                                  předseda STK ČSS,z.s. 


