
Směrnice pro Mistrovství ČR 2020 ve sportovní střelbě 
v brokových disciplínách  

1.Organizátoři, místa konání a termín MČR

ČSS, z.s. vyhlašuje pro své členy MČR 2020 ve sportovní střelbě 
v brokových disciplínách, které se koná ve dnech 21. – 24.8.2020 na 
brokové střelnici Dukla v Hradci Králové. Organizačně zabezpečuje ČSS, 
z.s. SSK 0058 Dukla Hradec Králové. Místo a datum disciplíny double trap
budou upřesněny později.
MČR je pořádáno jako uzavřená soutěž, pouze pro členy ČSS, z.s.
MČR je vypisováno pro jednotlivce a družstva v těchto disciplínách a
kategoriích:

21.8.2020 pátek – trénink  
22.8. – 23.8.2020 - závod sobota, neděle -   Skeet m, ž, j, jky, dci, 

  veteráni (56 let a st.) 
 Trap m, ž, j, jky, dci,    
 veteráni (56 let a st.) 

24.8.2020 závod pondělí -  MIX – Trap m+ž, j+jun, 
      MIX – Skeet m+ž, j+jun 

2. Organizační záležitosti

2.1. Podmínky účasti na MČR: 

2.2. Přihlásit se do 31. července 2020 prostřednictvím svazových 
webových stránek.  
POZOR, POUŽÍVÁ SE UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA 
umístěná na svazových webových stránkách!!!  
Pokyny pro vyplňování elektronické přihlášky:  
„Elektronická přihláška“ je vystavena na webových stránkách ČSS, z.s. 
(www.shooting.cz). Cesta k ní vede přes „SOUTĚŽE“, dále kliknete na 
„Elektronická přihláška“. Po otevření této přihlášky vyberete soutěž, na 
kterou se chcete přihlásit, v této soutěži vyberete „disciplínu a 
kategorii“, vyplníte přihlášku pro tuto disciplínu a kategorii ve všech 
kolonkách (jinak nebudete moci pokračovat), ročník narození vyplnit ve 
čtyřmístném formátu. Po kompletním vyplnění odešlete přihlášku pomocí 
políčka „ODESLAT“. Poté se objeví v tabulce nad přihláškou Vaše 
přihlášení se statusem „ODESLÁNO“. Následně obdržíte potvrzovací e-
mail, kde musíte svou přihlášku ověřit. Po ověření Vaší přihlášky se status 
„ODESLÁNO“ změní na „POTVRZENO“. Tímto je Vaše přihláška přijata.  



Každý přihlášený je povinen si na svazových webových stránkách 
(www.shooting.cz) zjistit, zda byl či nebyl na danou soutěž nominován. 
Nominační lístky či propozice soutěže se již nebudou rozesílat poštou.  
Dokud přihlášku neodešlete (pomocí „ODESLAT“), můžete v přihlášce 
měnit a opravovat. V případě, že odešlete přihlášku s chybou, následně 
tuto přihlášku neověřujte. Neověřené přihlášky budou automaticky 
vymazány po několika dnech. Vyplňte přihlášku znovu, bezchybně a 
odešlete.  

2.3. Všechny údaje vyplňte, nekompletní přihlášky nebudou zařazeny do 
MČR!  

2.4. V disciplínách Trap i Skeet musí být v přihlášce uvedeny dva 
výsledky dosažené v tomto roce na některé ze soutěží KZR – ČP 
(I.Brno, II. H. Králové, III. Sudice, IV. Plzeň). Výsledky z jiných 
soutěží nebudou akceptovány a takto vyplněná přihláška s výsledky z 
jiných soutěží bude neplatná.  
Uvedení dvou výsledků z KZR - ČP je povinnou součástí přihlášky do 
disciplín Skeet a Trap. Přihlášky bez uvedení výsledků, či pouze s jedním 
výsledkem také nebudou akceptovány.  

Výjimka z tohoto pravidla bude uplatněna pouze u reprezentantů a 
zařazených sportovců, kteří z důvodu plnění reprezentačních povinností, či 
účasti na soutěžích v zahraničí, na něž je vyslal ČSS, z.s., neměli možnost 
zúčastnit se některého z kol KZR-ČP. 

Výjimka z tohoto pravidla bude uplatněna také u přihlášek dvojic 
do soutěží MIX. Přihlášky do soutěží MIX budou předkládány až v 
den oficiálního tréninku přímo pořadateli soutěže.  

2.5. Všichni závodníci startují na vlastní náklady. 

3.Další důležitá upozornění:

3.1. Závodníci jsou povinni dostavit se včas, podle propozic, k prezenci, 
předložit platný členský průkaz s vylepenou kontrolní známkou pro rok 
2020 (sekretariát ČSS, z.s. provede před MČR kontrolu všech 
nominovaných sportovců. Členové klubů, které nemají řádně 
zaplaceny příspěvky na rok 2020, nemohou na MČR startovat), 
zaplatit startovné a dostavit se k přejímce zbraní. 



 
 
3.2 V MČR závodníci startují za své mateřské kluby, hostování není 
povoleno. V soutěži družstev mohou být registrována družstva složená z 
členů jednoho SSK příp. družstvo krajského sdružení (v dané disciplíně a 
kategorii), prioritu má vždy družstvo SSK.  
 
 
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 MIX, tak i 
název jejich mateřského SSK. Dvojicím MIX nelze ve startovních listinách 
přidělovat nová jména, či názvy.  
 
3.3. MČR se nemohou zúčastnit členové ČSS, z.s., kteří nezaslali 
přihlášku. 
  
3.4. 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. 
Mix skeet si utvoří podle počtu přihlášených dvojic své kategorie. Toto se 
netýká disciplín MIX trap, které budou bez rozlišení věkových 
kategorií.  
 
3.5. V MČR může sportovec startovat pouze v jedné kategorii.  
 
3.6. Závodníci se přihlašují do příslušné věkové kategorie. Pokud na 
přihlášce nebude vyplněna věková kategorie, budou zařazeni do kategorie 
podle ročníku narození.  
Výjimku tvoří střelci dorosteneckého věku, kteří již byli zařazeni do 
Juniorské reprezentace a startují celou sezónu 2020 v KZR – ČP v 
kategorii Junior. Ti budou na MČR zařazeni do kategorie Juniorů.  
 
3.7. Ženy, Juniorky a Dorostenky mohou na MČR startovat pouze ve svých 
disciplínách podle pravidel ISSF.  
 
3.8. S ohledem na nutnost rozvoje olympijské disciplíny MIX-Trap 
se od účastníků MČR předpokládá, že v maximální možné míře 
upřednostní tvorbu dvojic a účast závodníků v soutěžích MIX-Trap.  
 
3.9. Podmínkou otevření soutěže MIX-Trap je přihlášení minimálně 4 
dvojic, pro soutěž MIX-Skeet je podmínkou minimálně 6 dvojic. 
 
3.10. Startovné – bude uvedeno v propozicích od pořadatele. 



  
UPOZORNĚNÍ: vzhledem k dostatečné kapacitě střelnice v Hradci Králové 
(2 střeliště Skeet, 2 střeliště Trap) bude omezen počet soutěžících v každé 
z disciplín na 72 střelců. Jako podmínka nominace nejsou stanoveny 
žádné výkonnostní limity.  
Pokud by, v případě většího počtu přihlášených než je maximální 
kapacita střelnice, muselo dojít k redukci počtu startujících, bude 
tak učiněno podle průměru ze dvou výsledků vyplněných v 
přihlášce na MČR. Toto snížení počtu bude provedeno pouze v 
nejpočetnější kategorii „m“(muži) a to škrtáním střelců s 
nejnižším průměrem až do naplnění kapacity střelnice.  
Finální soupiska nominovaných účastníků MČR bude zveřejněna na 
stránkách ČSS nejpozději 7.8.2020 
  
 
V Praze dne 23.6.2020 
 
Vypracovala: Komise brokové střelby ČSS, z.s. a Sportovně technická 
komise ČSS, z.s.  
 
Za KBS: Petr Hrdlička 
 


