
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ 2015 

STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ 

 PISTOLE 40 ran 

  



P R O P O Z I C E 
 

Pořadatel: Český střelecký svaz 

Organizátor: 0328 SSK Rožnov ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ, Rýmařov 
Datum konání: Sobota 21. února 2015 

Místo konání. Sportovní hala Gymnázia a SOŠ, Rýmařov 
Discipliny: Standardní vzduchová pistole 40 ran 
Kategorie: Jednotlivci: 

Muži, junioři 
SH1 
Ženy, juniorky, dorostenky 
Dorost 

Družstva: 

Muži, junioři, SH1 
Ženy, juniorky, dorostenky 
Dorost 

Ředitel soutěže: Mgr. Zdena Kovaříková ředitelka Gymnázia a SOŠ, Rýmařov, 
příspěvková organizace 

Tajemník a vedoucí 
technického zabezpečení: 

 
Štefan Janošťák 

 

Hospodář: Jakub Petřek  

Člen organizačního výboru: Miroslav Volek předseda SSK 0545 Břidličná 

Předseda Jury a zástupce 
Zlínského KS 

Václav Jasný Předseda Zlínského KS 

Technický delegát: Petr Sýkora  

Hlavní rozhodčí: Karel Málek  

Předseda hodnotící komise Ing. Bc. Pavel König  

Rozhodčí na střelišti: Radim Hejna   

Sbor rozhodčích Petr Černý, Petr Mrázek, Martina Fialová, Miroslav Volek 

   

Podmínky účasti: 
Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové ČSS, kteří mají uhrazeny příspěvky ČSS na rok 
2015. 

Startovné: 
Jednotlivci:  200 Kč 
Družstva: 30 Kč 

Termín přihlášek: 
do 9. února 2015 elektronicky na stránkách - www.shooting.cz 

Povinné doklady: 
Platný členský průkaz ČSS s vylepenou známkou na rok 2015. 
Rozhodčí: platný členský průkaz a platný průkaz rozhodčího. 

Losování: 
Bude provedeno pořadatelem před zahájením MČR. Týden před zahájením MČR budou 
startovní listiny zveřejněny na internetu ČSS – 
htttp://www.shooting.cz  a  
na stránkách pořadatele http://gyrymgun.webgarden.cz/ ,  
http://ssk-roznov.webgarden.cz/rubriky/vysledky . 

http://www.shooting.cz/
htttp://www.shooting.cz/
http://gyrymgun.webgarden.cz/leve-panely/sportovni-aktivity/vysledky/mcr
http://ssk-roznov.webgarden.cz/rubriky/vysledky/mcr


Složení družstev: 
Družstva tříčlenná, složená z jednoho SSK v dané disciplíně a kategorii nebo družstvo 
krajského sdružení ČSS za stejných podmínek. Soupisky družstev s potvrzením o zaplacení 
startovného odevzdají jejich vedoucí před zahájením vlastního závodu do rukou hlavního 
rozhodčího. 

Zbraně a střelivo: 
Vlastní nebo klubové. 

Průběh soutěže: 
Soutěž proběhne dle pravidel ISSF - PISTOL RULES FOR 10m Five-Shot Air Pistol 
(http://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=290&file=Five-Shot%20Air%20Pistol%20Rules_Sep13.pdf) 

se změnami ve smyslu národních pravidel pro Standardní vzduchovou pistoli (uvedeno jako 
příloha propozic):  

a) střílí se na otočné terče 
b) všechny kategorie střílí 40 ran, tedy 8 sérií po 5 ranách; 
c) přípravný čas je 5 minut; 
d) hodnotí se na středové desítky; 
e) při rovnosti bodů na 4. a dalších místech se pořadí vyhodnotí nejprve podle středových 

desítek, teprve potom podle poslední desetiranné série, dále předposlední atd.… 
 

Hodnocení: 
Každá kategorie se hodnotí samostatně.  

V případě menšího počtu než šest závodníků, resp. 3 družstev v kategorii mohou být po 

uzavření přihlášek kategorie sloučeny.  

Protesty: 
Písemně do 20 minut po zveřejnění výsledků společně se vkladem 500,- Kč do rukou HR.  

Při neuznání protestu vklad propadá pořadateli. 

Vyhlášení výsledků: 
Bude provedeno do 30 minut po zveřejnění konečných výsledků. 

Tituly, odměny: 
Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul „Mistr České republiky pro rok 2015“, diplom 

a medaili. Závodníci na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili.  

Hodnocená družstva na 1. místě získají titul „Mistr České Republiky pro rok 2015“, diplom. 

Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom.  

Rekordy: 
viz Směrnice pro přiznávání a evidenci rekordů ČR. 

Výsledky: 
budou zveřejněny na internetu ČSS - htttp://www.shooting.cz  a na stránkách pořadatele 
http://gyrymgun.webgarden.cz/ a http://ssk-roznov.webgarden.cz/rubriky/vysledky. 

Sportovní a technická ustanovení: 
Na MČR startuje každý za svůj SSK podle platného členského průkazu ČSS. Hostování není 

povoleno.  

Na MČR 2015 může sportovec startovat pouze v jedné kategorii jednotlivců.  

http://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=290&file=Five-Shot%20Air%20Pistol%20Rules_Sep13.pdf
htttp://www.shooting.cz/
http://gyrymgun.webgarden.cz/leve-panely/sportovni-aktivity/vysledky/mcr
http://ssk-roznov.webgarden.cz/rubriky/vysledky/mcr


Startovní listiny budou vyvěšeny na střelnici a zveřejněny na internetu.  

Střílí se na papírové terče.  

Střelnice disponuje 10 stanovišti  

Střelnice není vybavena stativy na dalekohledy. 

Všichni závodníci, činovnici i hosté jsou povinni se ve sportovní hale přezouvat do 

sportovní obuvi nebo do obuvi s měkkou podrážkou. Bude kontrolováno službou u 

vchodu. 

Povinnosti závodníků: 
1 - Dodržovat bezpečnost při manipulaci se zbraněmi; 

2 - Řídit se platnými směrnicemi antidopingových předpisů a podrobit případné antidopingové 

zkoušce; 

3 - Závodníky mladší 18 let musí z každého SSK doprovázet jako „nezbytný doprovod“ jedna 

dospělá osoba; 

4 - Dostavit se včas k prezenci, přejímce zbraní a výstroje, ke slavnostnímu zahájení a 

vyhlášení výsledků. Písemné omluvy z neúčasti na vyhlášení výsledků (pouze ze závažných 

důvodů), přijímá a schvaluje hlavní rozhodčí soutěže.  

Hospodářská ustanovení: 

1/ Ubytování 

Zajišťuje organizátor pouze delegovaným funkcionářům (rozhodčím) na základě jejich 

požadavků.  

Závodníci si mohou samostatně zajistit ubytování na internátu Gymnázia a SOŠ 

v Rýmařově na tel. 554 211 340. Zde bude předběžně rezervováno 30 míst.  

Je nutné potvrdit si ubytování nejpozději do 13. 2. 2014. Cena za noc 200,- Kč.  

Další ubytovací možnosti jsou:  
Hotel Excelent, Pivovarská 14, Rýmařov  

Hotel Praděd, nám. Svobody 12, 795 01 Rýmařov; Tel. 554 772 333; 554 772 333; e-mail: hotelpraded@jeseniky.com 

Penzion a bar Mary, Palackého 27, 795 01 Rýmařov;  Tel. 554 211 279; e-mail: mary@penzion.com 

 

2/ Cestovní náležitosti a stravování 

Doprava, ubytování a strava na vlastní náklady závodníků resp. vysílající organizace.  

Pojištění: 
pojištění odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS. 

Zdravotní zabezpečení: 
nemocnice Bruntál. 

Schváleno STK ČSS Ing. František Kadavý 

 předseda STK ČSS 

  

http://mapy.cz/#x=17.270867&y=49.932159&z=13&d=firm_323310_1&t=s&q=n%25C3%25A1m.%2520Svobody%252012%252C%2520R%25C3%25BDma%25C5%2599ov&qp=9.562562_47.735885_21.535414_51.587798_6
mailto:hotelpraded@jeseniky.com
mailto:mary@penzion.com


Program soutěže 
20. února 2015 – pátek 
17:00 – 21:00 prezentace a přejímka zbraní; 
17:00 – 21:00 oficiální trénink 
 19:00 porada rozhodčích a technického personálu; 

21. února 2015 – sobota 
  7:30 – 11:00 prezence a přejímka zbraní; 
   9:00 Slavnostní zahájení mistrovství; 
   9:30 závod 1. směny; 
 10:30 závod 2. směny; 
 11:30 závod 3. směny; 
 12:30 závod 4. směny; 
 … případné další směny 
 vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení závodu. 

Časy začátků a konců závodů jsou orientační a závisí na počtu přihlášených účastníků. 


