
ŘÁD STŘELECKÝCH SOUTĚŽÍ 
 
 
 

Výkonný výbor Českého střeleckého svazu k realizaci ustanovení čl. II odst. 2 
Stanov Českého střeleckého svazu vydává Řád střeleckých soutěží, který stanoví bližší 
podmínky organizace a průběhu střeleckých soutěží a další podrobnosti s tím 
související. 
 
 
 
 

Článek I  -  Úvodní ustanovení 
 
 
1. ŘSS se vztahuje na soutěže pořádané v rámci ČSS podle platných Pravidel 

sportovní střelby. 
Za soutěž pro účely tohoto ŘSS je považována sportovně střelecká akce, která 
může být jednorázová nebo vícekolová. Závodem je jednorázová sportovně 
střelecká akce, kde startuje minim. 6 střelců v jedné disciplíně (nezávisle na 
věkových kategoriích).  Pro rozdělení závodu do kategorií je nutné, aby 
v kategorii příslušné disciplíny bylo alespoň 6 střelců, nebo 3 družstva, jedná-li 
se o soutěž družstev. 

  
2. Sportovně střelecká soutěž se řídí Pravidly sportovní střelby ISSF anebo 

národními pravidly sportovní střelby a propozicemi. 
  
3. Ustanovení tohoto ŘSS se vztahují na všechny Sportovně střelecké kluby (dále 

jen „SSK“) registrované u Českého střeleckého svazu (dále jen „ČSS“) a jsou 
pro jejich členy závazná. 

 
 
 

Článek II - Rozdělení soutěží 
 
 
1. Střelecké soutěže se rozdělují: 

  
 a)  podle účasti soutěžících na  -   národní soutěže 

-   mezinárodní soutěže 
  
 b)  podle druhu na -   střelecké soutěže jednotlivců 

-   střelecké soutěže družstev 
  
 c)  podle doby trvání na -   jednokolové soutěže 

-   vícekolové soutěže 
  
 d)  podle technického vybavení střelnic a podle dalších kritérií  na  
  střelecké soutěže 

-  kategorie „I“ 
-  kategorie „II“ 



-  kategorie „III“ 
 

Článek III - Podmínky pro zařazování střeleckých soutěží do kategorií 
 
 

1. Požadavky na technické vybavení střelnic pro zařazení soutěží do kategorie „I“ 
  

 a) Střelnice musí splňovat všechny podmínky stanovené Pravidly sportovní střelby, platnými v  ČSS 
pro příslušnou střeleckou disciplínu. 

b) Hlavní funkcionáři rozhodčí služby (HR, PHK a RPČ) musí mít kvalifikační stupeň „I“. 
c) Na soutěž dohlíží technický delegát, jmenovaný STK ČSS. 

  

2. Požadavky na technické vybavení střelnic pro zařazení střelecké soutěže do 
kategorie „II“ 

  

 Střelnice musí splňovat nejméně dále uvedené podmínky stanovené Pravidly sportovní střelby, platnými v 
ČSS pro příslušnou střeleckou disciplínu, tj. ustanovení: 

  

 - o terčích 
- o vzdálenosti střelby 
- o výšce středů terčů a jejich stranové odchylky 
- pro střelecká stanoviště 
- pro otočná terčová zařízení 
- pro střelnice na běžící terč 
- pro střelnice na trap, dvojtrap a skeet

  

3. Požadavky na technické vybavení střelnic pro zařazení střelecké soutěže do 
kategorie „III“ 

  

 Střelnice musí splňovat nejméně dále uvedené podmínky stanovené Pravidly sportovní střelby, platnými v 
ČSS pro příslušnou střeleckou disciplínu, tj. ustanovení: 

  

 - o terčích 
- o vzdálenosti střelby 
- pro otočná terčová zařízení 
 

 
 

Článek IV - Kalendář střeleckých soutěží 
 
 

1. Sekretariát ČSS zpracovává dvakrát ročně Kalendář střeleckých soutěží ČSS, 
který je sestaven z návrhů jednotlivých SSK a ze soutěží, které organizuje ČSS. 
Pokud podmínky uvedené v odst. 2 článku III budou splněny, zařadí Sportovně 
technická komise (dále jen „STK“) tyto akce do II. kategorie a sekretariát ČSS je 
začlení do Kalendáře střeleckých soutěží ČSS. 

  

2. Soutěže, které organizuje ČSS (odst. 2 článku V), jsou zařazeny do I. kategorie 
s tím, že podmínky uvedené v odst. 1 článku III musí být dodrženy. 

  

3. V případě, že podmínky uvedené v odst. 1 a 2 článku III nebudou splněny, je 
soutěž považována za soutěž III. kategorie. Tyto soutěže nejsou v Kalendáři 
střeleckých soutěží ČSS uváděny. Krajská sdružení ČSS mohou vydávat 
„Kalendář střeleckých soutěží KS ČSS“, který je sestaven zejména ze soutěží 
III. kategorie. 

  

4. Jednotlivé SSK, které se rozhodnou uspořádat střelecké soutěže a mají zájem  
o jejich zařazení do I. anebo II. kategorie, jsou povinny zaslat příslušné návrhy 
nejpozději v následujících termínech: 
 

a)  do 31.01.  -  soutěže na období od 01.04. do 31.10. 



b)  do 31.07.  -  soutěže na období od 01.11. do 31.03. 
 

Během roku je možné výjimečně doplňovat střelecké soutěže do Kalendáře, ale pouze 
na základě písemné žádosti zaslané na sekretariát ČSS a po projednání v STK. Toto 
doplnění bude zveřejněno pouze na webových stránkách ČSS. Rovněž změny termínů 
střeleckých soutěží budou zveřejňovány pouze na internetových stránkách ČSS. 
 

5. Každý návrh  pro zařazení do Kalendáře soutěží ČSS musí obsahovat zejména: 
 

- datum a místo konání soutěže 
- název soutěže 
- disciplínu/y/ 
- název a číslo SSK, který je pořadatelem příslušné soutěže (v případě, 

kdy návrh soutěží zasílá více klubů dohromady) 
- kontakt na pořadatele 

  

6. Veškeré údaje v Kalendáři střeleckých soutěží ČSS, popř. v Kalendáři KS ČSS, 
jsou pouze informativní. Závazné jsou údaje v propozicích (prováděcích 
směrnicích) příslušné soutěže. 

 
 
 

Článek V - Organizace a průběh střeleckých soutěží 
 
 
1. Střelecké soutěže organizují jednotlivé Sportovně střelecké kluby, Krajská 

sdružení nebo Český střelecký svaz. 
  

2. ČSS organizuje zejména tyto střelecké soutěže: 
  - Mistrovství České republiky  

- Český pohár 
- Český pohár talentované mládeže 
- Českou střeleckou ligu 
- Vybrané soutěže 

  
Pro střelecké soutěže organizované ČSS vybírá STK pověřeného organizátora 
z doručených přihlášek. K organizaci jednotlivých soutěží  se mohou SSK či další 
organizační články ČSS průběžně přihlašovat v předem stanovených  termínech.  
Termín pro podání přihlášek je pro organizační články  závazný.  STK na základě 
přihlášek doručených na sekretariát ČSS doporučí VV ČSS organizátora střelecké 
soutěže. 
Žádost o organizaci střelecké soutěže je možné podat s předstihem zejména u akcí 
spojených s účastí sponzora nebo u příležitosti významných událostí. STK tuto 
žádost projedná a doporučí řešení VV.  
Pokud výkonný výbor ČSS rozhodne o přidělení střelecké soutěže s předstihem, 
další přihlášky organizátorů na tuto soutěž se již nebudou přijímat. 
 

3. S ohledem na rozsah a význam soutěže ustanovuje ČSS nebo SSK 
(organizátor) organizační výbor, který obvykle tvoří předseda, tajemník a 
hospodář. 

  

4. Organizační výbor je odpovědný za kompletní přípravu příslušné střelecké 
soutěže, za její průběh a vyhodnocení. U soutěží, kde pořadatel organizační 
výbor neustanoví, přechází odpovědnost na ředitele soutěže nebo závodu. 



Hlavní rozhodčí přejímá odpovědnost za řízení střelecké soutěže od 
okamžiku jejího zahájení do ukončení vyhlášením výsledků. Při řešení 
technických záležitostí spolupracuje s ředitelem střelecké soutěže. 

  

5. Na soutěže organizované ČSS delegují Sportovně technická komise 
„technického delegáta“ a Komise rozhodčích „hlavního rozhodčího“, 
„rozhodčího na střelišti“ a „předsedu hodnotící komise“. 

  

5.1 Práva a povinnosti technického delegáta jsou uvedeny ve směrnici, která je 
přílohou ŘSS (příloha č. 1).  

5.2 Práva a povinnosti rozhodčích jsou specifikovány v pravidlech sportovní 
střelby ČSS pro příslušné střelecké disciplíny. 

  

6. Střeleckou soutěž, která je zařazena do I. nebo II. kategorie, řídí hlavní 
rozhodčí s licencí „A“ (kvalifikace „I“) a specializací pro příslušnou střeleckou 
disciplínu. Soutěže zařazené do III. kategorie řídí hlavní rozhodčí, který má 
specializaci pro příslušnou střeleckou disciplínu. 

  

7. Na každou střeleckou soutěž zpracovává pořadatel „propozice soutěže“ nebo 
„prováděcí směrnice“, jedná-li se o soutěže uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Pořadatel je povinen pro každou soutěž zpracovat propozice (prováděcí 
směrnice) v dostatečném předstihu a doručit je sekretariátu ČSS 30 dní přede 
dnem konání střelecké soutěže, nejlépe v elektronické podobě (formát WORD 
nebo EXCEL). Pořadatel zasílá propozice i jednotlivým SSK, které o ně 
požádají. 

  

7.1 Propozice (prováděcí směrnice) každé soutěže musí obsahovat zejména: 
 

- datum a místo konání soutěže 
- název soutěže 
- číslo a název SSK, který je pořadatelem soutěže 
- druh soutěže a podmínky účasti 
- disciplínu/y/ 
- jména hlavního rozhodčího a ředitele soutěže 
- kontakt na pořadatele 

  
8. Po každé soutěži, která je zařazena do I. a II. kategorie, je pořadatel povinen 

zpracovat výsledkovou listinu co nejdříve a doručit ji sekretariátu ČSS do 30 
dnů ode dne konání střelecké soutěže nejlépe v elektronické podobě (formát 
WORD nebo EXCEL). Požádá-li o výsledkovou listinu i soutěžící z jiného 
SSK, je pořadatel povinen žádosti vyhovět. 

  
8. 1. Výsledková listina musí obsahovat zejména: 

 

- datum a místo konání soutěže 
- název soutěže 
- druh soutěže 
- disciplínu/y/ 
- příjmení, jméno 
- rok narození 
- číslo průkazu ČSS 
- číslo  a název SSK 
- výsledky jednotlivých položek 



- celkový výsledek 
- umístění v soutěži (soutěžící jsou uvedeni v pořadí podle výsledků) 
- výkonnostní třídu 
- jména  hlavního rozhodčího a ředitele soutěže 

  
8. 2. Výjimku tvoří výsledkové listiny z mezinárodních závodů, pořádaných ČSS, 

které nemusí některé údaje obsahovat (např. příslušnost k SSK). 
  
9. Pro střelecké soutěže, které jsou zařazeny do III. kategorie, platí ustanovení  

odst. 3, 4, 7 až 8.1 tohoto článku obdobně s výjimkou zasílání propozic a 
výsledkových listin na sekretariát ČSS. 

  
10. Členové ČSS jsou povinni dodržovat ustanovení „Směrnice pro kontrolu a 

postih dopingu ve sportu“ vydanou Antidopingovým výborem ČR. Pokud 
výsledek dopingové kontroly bude pozitivní, ustanoví Výkonný výbor ČSS 
zvláštní komisi, která zahájí s příslušným členem disciplinární řízení. 

 
 
 

Článek VI - Rekordy 
 
 
1. Rekordy České republiky jednotlivců i družstev lze přiznat pouze na soutěžích 

zařazených do kategorie „I“ a na mezinárodních akcích reprezentace ČSS. 
  
2. Podrobnosti o přiznávání a evidenci rekordů České republiky upravuje směrnice, 

která je přílohou ŘSS (příloha č. 2). 
 
 

Článek VII - Výkonnostní třídy a věkové kategorie 
 
 

1. Pro každou střeleckou disciplínu, která je organizována v souladu s pravidly 
sportovní střelby ČSS, jsou stanoveny limity výkonnostních tříd (příloha č. 3). 

  

2. Limity výkonnostních tříd stanoví STK na základě vyhodnocení výsledků ze 
soutěží za období min. 12 měsíců. Není-li v daném období dostatečný počet 
soutěží, prodlužuje se sledované období o dalších 12 měsíců. 

  

3. Limity výkonnostních tříd jsou stanoveny u každé střelecké disciplíny a věkové 
kategorie soutěžícího (příloha č. 4).  

  

4. Výkonnostní třídu, která se zaznamenává do vložky k členskému průkazu, 
přiznává hlavní rozhodčí po vyhlášení výsledků příslušné soutěže. Přiznaná 
výkonnostní třída platí v roce jejího dosažení a další dva roky až do 31.12. (Viz 
„Směrnice KR 2005 Pro činnost rozhodčích sportovní střelby“. 

  
5. Rozhodčí s licencí A může přiznat všechny výkonnostní třídy, rozhodčí s licencí 

B může přiznat II. a III. Výkonnostní třídu, rozhodčí s licencí C může přiznat 
dosažení III. VT. 

  
6. Na soutěžích I. kategorie je možno přiznat všechny výkonnostní třídy, na 



soutěžích II. kategorie je možno přiznat všechny výkonnostní třídy mimo 
mistrovských, na soutěžích III. Kategorie je možno přiznat dosažení II.VT  a III. 
VT 

  
7. Při přiznávání výkonnostních tříd jednotlivcům není překážkou rozhodnutí 

pořadatele o sloučení kategorií s ohledem na malý počet soutěžících. 
  
8. ČSS vydává odznaky s označením výkonnostní třídy. Distribuci odznaků „Mistr 

střelby“ zajišťuje STK ČSS, distribuci odznaků pro nižší VT zajišťují Krajská 
sdružení. 

 
 
 

Článek VIII - Hostování 
 
 

1. Na střelecké soutěži jednotlivců startuje člen zpravidla za klub, v němž je 
kmenově registrován. V odůvodněných případech, s výjimkou startu na 
Mistrovství České republiky, může výbor kmenového SSK povolit členovi start 
v určité disciplíně, popř. ve více disciplínách, za klub, kde člen chce tzv. 
„hostovat“. 

  

2. Podrobnosti a podmínky pro hostování na soutěžích družstev stanoví prováděcí 
směrnice (propozice) příslušné soutěže. 

  

3. Pokud výbor kmenového SSK s hostováním souhlasí, vystaví členovi zvláštní 
vložku k členskému průkazu (příloha č. 5), v níž uvede zejména: 
 

- jméno a příjmení 
- číslo členského průkazu 
- název a číslo SSK, kde člen bude hostovat 
- disciplínu/y/ 
- dobu povoleného hostování (min. 6 měsíců)

  

4. Na každé střelecké soutěži je člen povinen při registraci předložit pořadateli 
soutěže nejen členský průkaz a doklady ke zbrani, ale v případě hostování i 
zvláštní vložku k členskému průkazu. 

  

5. Po dobu povoleného hostování je člen na výsledkových listinách uváděn pod 
číslem klubu, kde hostuje. Pouze na Mistrovství ČR a na soutěžích, kde 
propozice (prováděcí směrnice) hostování nepovolují,  je člen uváděn na 
výsledkové listině pod číslem klubu, v němž je kmenově registrován. 

  

6. Má-li člen po uplynutí doby platnosti stále zájem o hostování v jiném klubu, musí 
znova požádat výbor SSK o povolení. 

 
Článek IX - Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Pokud některá ustanovení pravidel sportovní střelby ČSS pro národní disciplíny 

nejsou v souladu s ustanoveními ŘSS, považují se dnem nabytí účinnosti tohoto 
řádu za neplatná. 

  



2. Dozor nad dodržováním ustanovení tohoto řádu vykonává Sportovně technická 
komise. 

  
3. Tento Řád střeleckých soutěží nabývá účinnosti dnem 1. května 2006. 
  
4. Zrušuje se Řád střeleckých soutěží platný od 1. ledna 2001 
 
 
 
 Výkonný výbor ČSS 
 
 
 
 
VĚKOVÉ KATEGORIE 
 
a) do 12 let mladší žáci a žákyně 
b) 13-14 let starší žáci a žákyně 
c) 15-16 let mladší dorostenci a dorostenky 
d) 17-18 let starší dorostenci a dorostenky 
e) 19-20 let junioři a juniorky 
f) 21-50 let muži a ženy 
g) 51-60 let senioři a seniorky 
h) od 61 let veteráni a veteránky 
 
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie a následné přiznání výkonnostní třídy je 
rozhodující věk, kterého soutěžící dosáhne v běžném roce. 
 
Pořadatel je oprávněn v prováděcí směrnici (propozicích) soutěže věkové kategorie sloučit. 


