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Směrnice pro Mistrovství ČR 2022 ve sportovní střelbě 
v puškových a pistolových disciplínách  

 
ČSS, z.s. vyhlašuje pro své členy M ČR 2022 ve sportovní střelbě v puškových a pistolových 
disciplínách, které se koná ve dnech 23. - 25. září 2022, na střelnici Plzeň-Lobzy. 

MČR je vypisováno pro jednotlivce a družstva v těchto disciplínách a kategoriích: 

LM 60  m, j        LP 60  m, j, dci, ž, SH1  
LM 3x20  m, j RP (.22 LR) m, j, dorost   
SM 60  ž, jky, dci, dky SP 30+30  m, ž, j, jky, dci, dky, SH1 
SM 3x20  ž, jky, dci, dky StP 3x20 m, j, ž  
  VP 30+30 m 
 
Zatím je předpoklad programu jako vloni, případná korekce z důvodu počtu přihlášených 
bude oznámena po nominaci. 
  
Podmínky účasti na M ČR: 

POZOR, POUŽÍVÁ SE UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA umístěná na svazových 
webových stránkách!!! 

1) Přihlásit se do 5. září 2022 prostřednictvím svazových webových stránek. Jinou 
cestou nebudou přihlášky akceptovány.  

2) Všechny požadované osobní údaje musí být vyplněny, jinak nebude přihláška přijata 
do nominace M ČR! V přihlášce uveďte dva výsledky ze soutěží 1. nebo 2. kategorie 
uvedených v Kalendáři ČSS, z.s., nastřílené v období od 1. 9. 2021 do 4. 9. 2022. 
POZOR! Disciplína LM 60 a SM 60 – pouze výsledky na celá čísla!!! Výsledky 
z polovičních standardů (VP 15+15) budou pro sestavení nominačního žebříčku 
násobeny koeficientem 2 a výsledky ze „starých“ standardů děleny 2 (LM/SM 3x40 – 
u kat. m, j, ž, jky). V případě nedodání výsledků, či dodání výsledků na desetiny, bude 
přihláška zařazena do nominačního žebříčku na poslední místo s tím, že v případě 
„krácení“ účasti bude vyřazena jako první. Na základě nominačního žebříčku z 
přihlášek bude provedena nominace. Nominační komise může zohlednit skutečnosti 
uvedené v přihlášce. Vše bude zveřejněno též na svazových webových stránkách. 
Všichni závodníci startují na vlastní náklady.   

3) Z důvodu menšího obsazení kategorií se mohou sloučit kategorie pro vyhodnocení 
družstev (nikoliv soutěž jednotlivců) dle rozhodnutí VV ČSS, z.s. takto: 
LM 3x20: M+J; LM 60: M+J; SM 3x20: Ž+Jky;  
LP: M+Ž, J+D; RP: M+J+D, SP: Ž+Jky+Dky, M+J+Dci; StP: M+J+Ž 
Takto sestavená družstva budou soutěžit v kategorii napsanou zde jako první. 
Např. LM 3x20 „M“+ „J“ v kategorii „M“. 
Bude upřesněno podle počtu přihlášených v jednotlivých disciplínách a kategorií. 

 
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 
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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 zrušte 
v potvrzovacím e-mailu a můžete zadat novou přihlášku.  

Potvrzovací e-mail nemažte, můžete v průběhu přihlašování zrušit i potvrzenou 
přihlášku a následně zadat novou. 

Neověřené přihlášky budou automaticky stornovány (status „STORNO“) po několika 
dnech! 
 
Další důležitá upozornění: 

a) Závodníci jsou povinni dostavit se včas, podle propozic, k prezenci, předložit platný 
členský průkaz s vylepenou kontrolní známkou pro rok 2022 (sekretariát ČSS, z.s., 
provede před M ČR kontrolu všech nominovaných sportovců. Členové klubů, které 
nemají řádně zaplaceny příspěvky na rok 2022, nemohou na M ČR startovat), 
zaplatit startovné a dostavit se k přejímce zbraní. 

b) V M ČR závodníci startují za své mateřské kluby, hostování není povoleno. V soutěži 
družstev mohou být registrována družstva složená z členů jednoho ČSS, z.s. - SSK 
případně družstvo krajského sdružení (v dané disciplíně a kategorii). V puškových 
disciplínách může být postaveno pouze jedno družstvo krajského sdružení v kategorii 
a disciplíně. V případě přihlášení jednoho střelce do dvou družstev, má přednost 
družstvo klubové, ve kterém je dotyčný závodník na ČSS registrován. 

c) Nebudou-li juniorské kategorie v příslušné disciplíně naplněny (viz ŘSS ČSS, z.s.), 
nominační komise pak zařadí sportovce podle dosaženého věku, tj. juniorský věk do 
kategorie mužů, žen a dorostenecký věk do kategorie dci, dky. V případě požadavku 
zařazení do vyšší věkové kategorie (např. z důvodu možnosti střelby finále) toto 
napsat do poznámky. 

d) V M ČR může sportovec startovat pouze v jedné kategorii a disciplíně, za disciplínu se 
považuje – standard (LM 3x20 – SM 3x20) a ležák (LM 60 – SM 60). 

e) STARTOVNÉ – uvedeno v propozicích. 

f) Připomínky ke Směrnicím pro M ČR kule 2022 zasílejte na souteze@shooting.cz do 
23. 8. 2022 

 
 
V Praze dne 6. 7. 2022 
 

STK ČSS, z.s. 
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