
 

 

Pořadatel: Český střelecký svaz, z.s. 
Organizátor: ČSS, z.s. - SSK DUEL Praha Č-0069 
Datum konání: 16. – 17. 10. 2021 
Místo konání: Armádní střelecký stadion Plzeň-Lobzy 

 

Disciplíny a kategorie – 
jednotlivci: 

VzPi 60 – muži, junioři, SH 1, ženy, juniorky  
VzPi 40 – st. dci, st. dky, ml. dci, ml.dky  
VzPu 60 – muži, junioři, ženy, juniorky 
VzPu 40 – st. dci, st. dky, ml. dci, ml.dky 

Disciplíny a kategorie – 
družstva: 

VzPi 60 – muži (mohou být složené z mužů a juniorů) 
VzPi 60 – junioři 
VzPi 60 – ženy (mohou být složené z žen a juniorek) 
VzPi 40 – starší dorostenci (mohou být složené z st. dorostenců a st. dorostenek) 
VzPi 40 – starší dorostenky (mohou být složené z st. dorostenek) 
VzPi 40 – mladší dorostenci (mohou být složené z ml. dorostenců a ml. dorostenek)  
VzPi 40 – mladší dorostenky (mohou být složené z ml. dorostenek) 
VzPu 60 – muži (mohou být složené z mužů a juniorů) 
VzPu 60 – junioři 
VzPu 60 – ženy (mohou být složené z žen a juniorek) 
VzPu 40 – starší dorostenci (mohou být složené z st. dorostenců a st. dorostenek) 
VzPu 40 – starší dorostenky (mohou být složené z st. dorostenek) 
VzPu 40 – mladší dorostenci (mohou být složené z ml. dorostenců a ml. dorostenek)  
VzPu 40 – mladší dorostenky (mohou být složené z ml. dorostenek) 

   

Organizační výbor:  
Ředitel soutěže: Jiří Streit (mobil 775 661 890) 
Tajemník soutěže: Jiří Padevět 
Vedoucí tech. zabezpečení: Tomáš Zítek 
Technický delegát: Mgr. Pavel Bittner, člen STK ČSS, z.s. 
Zástupce ČSS, z.s.: Bc. Jarmila Zámyslická, tajemník ČSS, z.s. 
Zástupce ČSS, z.s. 
KS Praha: 

Ivan Hermel – předseda Pražského KS ČSS, z.s.  

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Havel – A 0167 
RS Pi, Pu: Josef Svatuška – A 0928 
Předseda HK Pi, Pu: Ludvík Gasseldorfer – A 0108 
Sbor rozhodčích: Deleguje organizátor 

 

Podmínky účasti: M ČR se mohou zúčastnit členové ČSS, z.s., kteří byli nominováni STK 
ČSS, z.s. a mají zaplaceny příspěvky ČSS. Sportovci, jejichž kluby 
nezaplatily členské příspěvky 2021, se nemohou M ČR zúčastnit.  
Startovné: jednotlivci 300,- Kč za start v každé disciplíně, splatné při prezenci, 

družstva 30,- Kč, splatné při vyzvednutí soupisky družstva.  
Prezence a přejímka: podle časového rozvrhu. Přejímka namátková. 
Povinné doklady  
závodníků a rozhodčích: 

1)  Platný členský průkaz ČSS, z.s. s vylepenou kontrolní známkou na r. 2021 
(bude ověřeno v evidenci na sekretariátu ČSS, z.s.).  

2)  Pro rozhodčí: platný členský průkaz a platný průkaz rozhodčího ČSS, z.s., 
(předložit při výplatě cestovních náležitostí) 

Losování: Bude provedeno pořadatelem před zahájením M ČR. Nejpozději týden před 
zahájením M ČR budou startovní listiny zveřejněny na internetu 
ČSS, z.s. (www.shooting.cz) a ČSS, z.s. - SSK DUEL Praha (www.sskduel.cz). 

Složení družstev: Družstva tříčlenná, složená z jednoho SSK v dané disciplíně a kategorii, příp. 
družstvo krajského sdružení ČSS, z.s. za stejných podmínek v pistolových 
disciplínách. V puškových disciplínách je možné postavit pouze jedno družstvo 
krajského sdružení ČSS.  
Soupisky družstev s potvrzením o zaplacení startovného odevzdají jejich vedoucí 
před zahájením vlastního závodu do rukou HR. 



Zbraně a střelivo: Vlastní.  
 

Hodnocení: V soutěži jednotlivců se hodnotí každá vyhlášená kategorie v každé disciplíně 
samostatně, ale jen tehdy, startuje-li v ní nejméně pět závodníků (mimo 
kat. SH1). Družstva v disciplíně budou hodnocena při startu nejméně tří 
družstev. Při menším počtu, než je uvedeno, se kategorie jednotlivců slučují, 
družstva nevyhlašují.  
VzPu – všechny kategorie se hodnotí na desetiny. 

Protesty: Písemně do 10 minut po zveřejnění výsledků do rukou HR se vkladem 500,- Kč, 
který při neuznání protestu propadá pořadateli. 

Vyhlášení výsledků: Bude provedeno každý den ihned po skončení finále, ostatní disciplíny podle 
denního plánu. Po vyhlášení jednotlivců bude ihned vyhlášena soutěž družstev. 

Tituly, odměny: Hodnocení vítězové jednotlivých disciplín a kategorií získávají titul „Mistr ČR 
pro rok 2021“, diplom a pohár. Závodníci na 2. až 3. místě obdrží diplom a 
pohár. Hodnocená družstva na 1. místě získají titul „Mistr ČR pro rok 2021“, 
diplom a medaili. Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili. 

Rekordy: viz Směrnice pro přiznávání a evidenci rekordů ČR 
Výsledky: budou zveřejněny na svazových stránkách: www.shooting.cz   
Sportovní a technická 
ustanovení: 

Na M ČR startuje každý za svůj mateřský SSK podle platného členského 
průkazu ČSS, z.s. 
Hostování není povoleno. 
V M ČR může sportovec startovat pouze v jedné kategorii. 
Soutěží se podle PSS ISSF platných od 1. 1. 2021 a těchto propozic. 
Startovní listiny budou vyvěšeny při prezenci a na internetu. 
Všechny finále se střílí ve finálové hale na elektronické terče. 
Základní závody se střílí podle PSS na elektronické terče.  
Pořadatel upozorňuje střelce a trenéry, že se střílí podle platných pravidel ISSF 
včetně ustanovení o oblečení „Dress Code ISSF“. 

Povinnosti závodníků: 
1) Dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci se zbraněmi. 
2) Řídit se platnými směrnicemi antidopingových předpisů a podrobit se případné antidopingové zkoušce. 
3) Závodníky mladší 18 let musí z každého SSK doprovázet jako „nezbytný doprovod“ jedna dospělá osoba. 
4) Dostavit se včas ke slavnostnímu zahájení a vyhlášení výsledků. Písemné omluvy z neúčasti na vyhlášení 

výsledků (pouze ze závažných důvodů) přijímá a schvaluje hl. rozhodčí M ČR. 
 
Hospodářská ustanovení: 
1) Ubytování:  

Zajišťuje organizátor pouze delegovaným funkcionářům (rozhodčím), bude-li třeba.   
2) Cestovní náležitosti:  

Závodníci jedou na vlastní náklady, příp. na náklady vysílajícího SSK. 
Delegovaným funkcionářům bude proplaceno jízdné veřejnými dopravními prostředky po odevzdání 
jízdenek. V případě použití auta je možno řidiči proplatit paušální náhradu stanovenou P ČSS, z.s. ve 
výši 4,50 Kč za 1 km. Pořadatel neodpovídá za rizika spojená s jízdou autem.  

3) Stravování si hradí každý sám, na střelnici je možnost občerstvení.  
4) Delegovaným funkcionářům bude vyplacena odměna dle interních směrnic ČSS, z.s.. 
 

Informace: Český střelecký svaz, z.s. – sekretariát Střel. stadion ASC DUKLA Plzeň-Lobzy 
 U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 tel.: 377 260 306 
 tel.: 266 722 251 streit@sskduel.cz 
 mobil: 775 661 890 www.sskduel.cz 
Pojištění: pojištění v odpovědnosti organizace za škodu pojistkou ČSS. 
Zdravotní zabezpečení: nemocnice Plzeň. 

 

Schváleno STK ČSS, z.s.. Jiří Streit, v. r. Mgr. Pavel Bittner, v. r. 
  ředitel soutěže předseda STK ČSS, z.s. 

JSB Match Diabolo a.s. 
1. Máje 666 
735 31 Bohumín 
Tel./Fax:  + 420 596 033 251 / + 420 596 033 017 
E-mail: info@schulzdiabolo.cz 
Web: www.schulzdiabolo.cz 

http://www.shooting.cz/
mailto:streit@sskduel.cz
http://www.sskduel.cz/
mailto:info@schulzdiabolo.cz
http://www.schulzdiabolo.cz/undefined


Program mistrovství 
15. října 2021 pátek 

  
17:00 – 19:00 Příjezdy závodníků na střelnici, prezence. 

  
 
16 října 2021 sobota 

  
8:00 – 11:45 Prezence (přednostně 1. směna). 
12:30 – 15:00 Prezence (přednostně 3. směna). 

  
 
nástup na stanoviště  

09:00 VzPi 60 muži, junioři, juniorky, SH1 
11:05 VzPi 60 muži, ženy 
13:10 VzPi 40 starší dorostenci, mladší dorostenky 
14:50 VzPi 40 starší dorostenky, mladší dorostenci 

 
nástup na finále Finále    

11:15 11:45 Finále VzPi 60 Juniorky  
12:40 13:10 Finále VzPi 60 Junioři  
13:50 14:20 Finále VzPi 60 Ženy  
15:15 15:45 Finále VzPi 60 Muži  

 
16:30 – 18:30 Příjezdy závodníků na střelnici, prezence, přejímka zbraní. 

 
17. října 2021 neděle 

  
  

8:00 – 11:45 Prezence (přednostně 1. směna). 
12:30 – 15:00 Prezence (přednostně 3. směna). 

 
nástup na stanoviště  

09:00 VzPu 60 junioři, ženy, juniorky 
11:05 VzPu 60 muži, junioři, starší dorostenky 
13:10 VzPu 40 starší dorostenci, mladší dorostenci 
14:50 VzPu 40 mladší dorostenci, mladší dorostenky 

 
nástup na finále Finále    

11:30 12:00 Finále VzPu 60 Ženy  
12:50 13:20 Finále VzPu 60 Juniorky  
14:10 14:40 Finále VzPu 60 Muži  
15:30 16:00 Finále VzPu 60 Junioři  

 
17:10 Ukončení M ČR 2021. 

 
Vyhlášení výsledků jednotlivců a družstev v olympijských disciplínách bude ihned po skončení finále nebo podle 

denního plánu. 
Vyhlášení výsledků jednotlivců a družstev v ostatních disciplínách bude zveřejněno na informační tabuli. 

Organizátor si vyhrazuje právo změny v programu, které budou vyvěšeny na informační tabuli. 
Pořadatel prosí nominované závodníky, aby co nejdříve nahlásili případnou svoji neúčast na M ČR. 

(na uvedené kontakty) 
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