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A) Instrukce pro plánování střeleckých soutěží SBTS ČR v roce 2018
1) Pro sestavení kalendáře sportovních střeleckých soutěží a jiných akcí SBTS ČR pro rok
2018 slouží jednotný formulář ( lišta č.3), na kterém jednotlivé členské subjekty SBTS ČR
zašlou své podklady. Formulář je přiložen k metodickému listu číslo 25. Formulář zašlete
elektronickou poštou. Podklad do plánu musí mít jednotnou formu dle vzoru ( lišta č.1),
jinak nebudou soutěže a akce do kalendáře SBTS ČR a celostátního kalendáře ČR
zařazeny!!!
2) Vyplněný formulář v exelu zašlete nejpozději do 15.listopadu 2017 na adresu předsedy
SMK SBTS ČR. Luděk Dvořák, 5.května 163, 440 01 Louny. Případné informace, dotazy
telefon 415652034, nebo 605380180. E-mail: info@scsln.cz
Jednotný podklad:
Nabídka na pořádání kvalifikačních přeborů ve střelbě z velkorážové pistole a revolveru.
1) Z nabídek kvalifikačních přeborů provede SMK SBTS ČR výběr nejvýše pěti soutěží, které
pak budou uvedeny ve střeleckém kalendáři SBTS ČR. Tyto vybrané, přeborové soutěže
budou oficiální soutěže s právem postupu, ostatní pak budou soutěže otevřené (tréninkové).
SMK SBTS ČR při výběru bude klást důraz na spádovost s pokrytím celé ČR s přihlédnutím
ke kvalitě a spolehlivosti organizátora.
2) Zodpovědnost za organizační zajištění a průběh soutěže má vždy právnická osoba jako
organizátor konkrétní soutěže. (základní organizace SBTS ČR)
3) Výsledkové listiny jednotlivých kvalifikačních přeborů zasílejte bezodkladně ihned po
skončení soutěže na adresu předsedy SMK SBTS ČR!!! Urychlíte tím výpočet účasti na
mistrovství ČR a následné rychlé rozeslání propozic. Propozice nezasílejte zbytečně cestou
tajemníka SBTS ČR!
4) Finanční přípěvky organizátorům jednotlivých přeborových soutěží systému SBTS ČR řeší
„Směrnice pro poskytování dotací, příspěvků a náhrad výdajů ve SBTS ČR“. Při svých
žádostech postupujte dle této směrnice.

B) Herní systém postupových soutěží SBTS ČR v roce 2018
1) Mistrovství České republiky ve střeleckých štafetách trojic SBTS ČR.
- Termín konání: 19. května 2018
- Místo konání: Písek
- Organizátor: SBTS Písek
a) Minimálně tři kvalifikační přebory na základě nabídky klubů a výběrového řízení SMK.
b) Kvalifikační přebory musí proběhnout nejpozději v neděli 30. dubna 2018.
Výsledkové listiny musí být odeslány předsedovi SMK SBTS ČR nejpozději 3. května
2018 !
c) Postup z kvalifikace dle stanoveného klíče.
2) Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SBTS ČR
- Termín konání : 22. září 2018
- Místo konání: Moravská Třebová
- Organizátor: SBTS Moravská Třebová
a) Minimálně tři kvalifikační přebory na základě nabídky klubů a výběrového řízení SMK.
b) Kvalifikační přebory musí proběhnout nejpozději do konce června 2018. Výsledkové
listiny musí být odeslány předsedovi SMK SBTS ČR nejpozději do 3. července 2018!
c) Postup z oblastí dle stanoveného klíče.

3) Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji mládeže
- Termín konání: 2.-3.6.2018
- Místo konání: Srnčí
- Organizátor: SBTS Moravská Třebová
4) Mistrovství České republikyv branném víceboji mládeže
- Termín konání: 28.- 29.9.2018
- Místo konání: Prudká
-Organizátor: SBTS Svatoslav
5) Mistrovství České republiky v optické střelbě.
-Termín konání: 10.3.2018
-Místo konání: Kunovice
-Organizátor: SBTS Kunovice
6) Soubojové hry České republiky – mistrovství České republiky ve střeleckém souboji
dvojic a jednotlivců z VPs a VRs
-Termín konání: 6.10.2018
- Místo konání: Louny Chlum
- Spolupořadatel: SBTS České republiky + SČS Louny
Účast: dvojice sportovně nejúspěšnějších klubů SBTS na základě pozvání.
7) Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SBTS se může zúčastnit maximálně
15 družstev a mistrovství České republiky ve střeleckých štafetách maximálně 20 družstev.
Vždy mají právo se zúčastnit: Vítězné družstvo mistrovství ČR 2017, družstvo Rady SBTS
ČR a družstvo organizátora mistrovství ČR.
8) Mistrovství České republiky se musí zúčastnit vždy minimálně 2 členové družstva, které si
postup vybojovalo. Třetí člen může být z důvodu nepředvídatelných okolností nahrazen se
souhlasem vysílající organizace jiným členem klubu. Nebude-li splněna tato podmínka,
družstvo ztrácí právo účasti v hlavní soutěži a bude-li do soutěže připuštěno, pak pouze mimo
soutěž. Uvedené opatření se netýká družstev, které mají právo se vždy zúčastnit.
9) Ve výsledkových listinách kvalifikačních přeborů musí být vždy jednoznačně
vyznačeno, které družstvo je členských subjektem SBTS ČR a které není! Vzdáli se
družstvo, které se umístilo na předním místě v kvalifikaci možné účasti na mistrovství
České republiky musí se toto ve výsledkové listině objevit. Právo postupu pak získá další
družstvo SBTS v pořadí.
10) Kvalifikační přebory ve střeleckých štafetách musí proběhnout ve srovnávacím standardu
SBTS ČR a každé družstvo musí v kvalifikační soutěži absolvovat štafetu nejméně 4x.
11) Každé družstvo se může v přeborových soutěžích zúčastnit pouze v jedné kvalifikaci
s možností práva postupu. Zúčastní-li se takovéto soutěže v rámci tréninku v druhé
kvalifikaci, tak pouze mimo soutěž. Toto musí být zapsáno ve výsledkové listině na
základě informace samotného družstva. Nesplní-li družstvo tuto podmínku, bere se jako
rozhodující účast a výsledek v první kvalifikaci, které se družstvo zúčastní.
12) Jednotlivým kvalifikacím mohou dle podmínek předcházet místní a okresní přebory a
kvalifikace.
13) Na všech kvalifikacích a přeborech České republiky v soutěžích SBTS ČR budou
účastníci hradit příležitostný členský příspěvek ve výši 100,- Kč na jednoho účastníka!!!

C) Výpočet účasti na mistrovství České republiky ve střeleckých štafetách
SBTS ČR a střeleckém víceboji SBTS ČR

A = B/C . D
A = Koeficient účasti na mistrovství České republiky.
a) Celé číslo = počet družstev, které mají zajištěnu účast na mistrovství ČR.
b) Větší setinový zbytek = přednostní právo účasti = dopočet do D.
c) V případě rovnosti zbytku s nutností dopočtu, dostane přednost postupu družstvo, které
v kvalifikaci dosáhne hodnotnější výkon v poměru k vítězi dané kvalifikace.
B = Počet účastníků v jedné konkrétní kvalifikaci.
C = Celkový počet zúčastněných družstev v kvalifikacích.
D = Maximální možný počet účastníků mistrovství České republiky.

D) Extraliga REPIKO – mistrovství ČR v kolektivní střelbě
Na základě vzájemné dohody pořádá SČS ve spolupráci s kluby SBTS a KVZ
XVI. ročník mezinárodní extraligy – M ČR v kolektivní střelbě – Extraliga REPIKO 2018.
a) 1.kolo - 24.3.2018 - Luleč – KVZ Vyškov město
b) 2.kolo - 7.4.2018 - Rakovník – SBTS Rakovník
c) 3.kolo - 12.5.2018 – Zbýšov – KVZ Střelci Zbýšov
d) 4.kolo - 2.6.2018 - Čepirohy u Mostu – SBTS a KVZ Most
e) 5.kolo - 7.7.2018 - Žalany – KVZ a SBTS Teplice
f) 6.kolo - 11.8.2018 - Luleč – KVZ Vyškov město
g) 7.kolo - 1.9.2018 - Louny Chlum – SČS Louny
Soutěže se mohou zúčastnit družstva SČS, SBTS, SVZ ČR, ČMSJ a ZVZ SR. Přihlášky
družstev dle pravidel se zasílají předsedovi SMK SBTS ČR nejpozději do 31. prosince 2017.

F) Školení a seminář rozhodčích SBTS ČR
Školení a seminář rozhodčích SBTS ČR se uskuteční v termínech dle rozhodnutí Rady
SBTS ČR které budou uveřejněny v kalendáři akcí SBTS ČR na rok 2018.
a) Školení se mohou zúčastnit na základě doporučení ZO SBTS zájemci o získání oprávnění
rozhodčího III. třídy SBTS ČR a zájemci o zvýšení kvalifikace, pokud splnili pravidly daná
kritéria. Zájemce uvedou ZO do formuláře pro plánování na rok 2018.
b) Semináře se musí zúčastnit všichni rozhodčí SBTS ČR, kteří jsou povinni dle směrnic
SBTS ČR absolvovat prolongaci své kvalifikace. Seznam těchto rozhodčích bude ZO SBTS
rozeslán počátkem roku 2018.
c) Pokud základní organizace navrhuje zrušení oprávnění rozhodčího SBTS ČR pro některého
svého člena z důvodů uvedených ve směrnici uvede toto rovněž do formuláře pro plánování.
Toto rozhodnutí ZO musí podepsat předseda ZO.
Zpracoval: předseda SMK SBTS ČR Luděk Dvořák

