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ASOCIACE  PRAKTICKÉ  STŘELBY  ČESKÉ  REPUBLIKY 
 
 

Zápis č.4  
z  jednání prezidia 

              Asociace praktické střelby  České  republiky 
konaného formou elektronické konference dne 1.11.2009 

 
Jednání se zúčastnili: Bc. Roman Šedý, Jakub Heglas, Jiří Šedina, Miroslav Kuchta,  
                                   Jiří Marek 
Omluven: ing.Pavel Dadák, Kvido Klecanda 
 
Účast: 71,4 % 
 
Začátek jednání: 20,00 hod.  
Konec jednání: 22,45 hod. 
 
Program jednání: 
a) Zahájení     
b) Příprava porady předsedů   
c) Příprava EHC2010 V Srbsku 
d) Soutěžní řád APS ČR 
e) Pravidla Single-Stack  
f) Medaile pro rok 2010 
g) Podpora střelnic 
h) Vyhodnocení střelecké sezony 2009  
i) pravidla pro zveřejňování aktuálního seznamu členů APS ČR na webu APS ČR 
j) Různé 
 
Bod a:  
Zahájení provedl prezident Roman Šedý a po krátkých technických problémech uvítal všechny výše 
uvedené účastníky Skype konference - prezídia. 
  
Bod b:  
Porada předsedů bude 27.3.2010 ve Spolkovém domě v Humpolci. Na této poradě bude provedeno 
vyhodnocení Superligy 2009 a Moravského poháru 2009. Přesný program a časový plán bude 
zveřejněn dodatečně. Také zde bude možné zaplatit členské známky APS ČR na rok 2010. Dále GS 
vyzve předsedy klubů APS, prostřednictvím Pandory, nebo přímo, k navržení témat jednání. 
 Zodpovídá: Jiří Marek 
 
Bod c:  
Podle pokynů organizátora EHC 2010 bude prováděna příprava k zajištění účasti reprezentace APS 
ČR. Výběr střelců se bude řídit počtem přidělených slotů a zájmem našich střelců. V případě 
velkého zájmu o účast a menšího počtu slotů, bude aplikován kvalifikační klíč v souladu se 
soutěžním řádem. Také bude jednáno o formě a velikosti podpory jednotlivých střelců. Podmínkou 
účasti bude včas zaplacená záloha na startovné zájemce, ve prospěch účtu APS ČR, která potom 
provede platbu startovného za všechny přihlášené střelce. Členská základna bude o průběhu příprav 
informována cestou Pandory.      
 Zodpovídá: Roman Šedý, Jiří Šedina 
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Bod d: 
Byl projednán Soutěžní řád. Sporný bod, výpočet celkových výsledků soutěží a lig o více kolech 
ponechat v platnosti, jak je uvedeno v Soutěžním řádu. Tedy vzorec počet kol ligy, soutěže, děleno 
2, plus 1 a zaokrouhleno dolu. Do celkového vyhodnocení budou zařazení i střelci, kteří nesplnili 
počet závodů, určených výše uvedeným výpočtem. Soutěžní řád bude zveřejněn na stránkách APS 
ČR.  Po diskuzi bylo konstatováno, že stávající Soutěžní řád vyhlášený pro rok 2008 bude platný do 
doby předložení nového soutěžního řádu VV CNROI, popř. revize současného SŘ provedené VV 
CNROI. 
 Zodpovídá: Kvido Klecanda 
 
Bod e:  
Pravidla divize Single-Stack se začínají v IPSC projednávat s tím, že jsou plány na  zavedení této 
divize do pravidel IPSC. Jsou informace, že dochází k určitým snahám povolit více odchylek od 
originálu pistole typu 1911, než tomu bylo do dnešní doby (viz. pravidla USPSA) Proto návrh 
národních pravidel SST bude vrácen VV CNROI k přepracování a doplnění, vycházející z pravidel 
UPSA a bude předmětem dalšího jednání prezidia.      
 Zodpovídá: Kvido Klecanda  
 
Bod f:   
V roce 2010 bude APS ČR opět zajišťovat medaile klubům, které o to požádají a to na závody 
všech úrovní. GS vyzve prostřednictvím Pandory, aby byly předloženy požadavky pořádajících 
klubů, nejlépe vždy v termínu 2 měsíce před termínem závodu. Podmínkou je tedy včas informovat 
GS, který zajistí zaslání na určené místo.  
 Zodpovídá: Jiří Marek 
 
Bod g:   
Návrh systému podpory střelnic a způsob výpočtu předložil Miroslav Kuchta. Systém vychází 
z počtu závodů, úrovně závodů a počtu závodníků. Při zohlednění těchto tří faktorů a velikosti 
finanční částky, kterou může APS ČR do tyto podpory vložit, vyjde částka pro jednotlivé střelnice. 
Přidělená dotace bude cílená na vylepšení materiální vybavenosti střelnice a bude zúčtovatelná. 
Jednotlivé střelnice musí o dotaci požádat. Záměrem prezidia je zahájit podporu střelnic rokem 
2010. Systém ale musí být ještě dopracován. 
 Zodpovídá: Miroslav Kuchta, Kvido Klecanda 
 
Bod h:   
V roce 2009 bylo organizováno 34 závodů a toho 15 závodů LEVEL I, 10 závodů LEVEL II, 8 
závodů LEVEL III a 1 závod LEVEL IV. Naši střelci se také zúčastnili ERC 2009. 
Na střelnici v Opařanech proběhl závod Level IV - ESC 2009, který byl přítomnými zástupci IPSC 
hodnocen jako zatím nejlepší závod brokovnice na světě. Také ohlasy střelců jsou velice příznivé. 
Opět se ukázalo, že APS ČR má členy a kluby, schopné zorganizovat závod na vysoké úrovni a to i 
ve střelbě zbraní, která není zatím tolik rozšířená. Byl to bezesporu dobrý krok pro rozvoj IPSC v 
brokovnici.  
Všem střelcům, kteří reprezentovali na ERC2009 a ESC 2009 členové prezidia děkují. Také 
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu závodu ESC09 a tím opět „otevřeli dveře“ 
organizování dalších velkých závodů na území ČR. 
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Bod i: 
Neprojednáno, přesunuto na další jednání prezídia 
 
 
Bod j:   
V rámci podpory střelců bylo rozhodnuto, že bude pokračovat prodej reprezentačních dresu za 
částku 400,- Kč, bez ohledu na počet sponzorských znaků a bez rozdílu na počet dresu pro 
jednotlivé střelce.  
 Zodpovídá: Jiří Marek, Miroslav Kuchta 
 
Na poradě předsedů budou nejaktivnější SUPERJUNIOŘI ohodnocení drobným dárkem. Je vhodné 
jejich snahu ocenit, protože jsou zárukou dalšího sportovního rozvoje a věříme, že v APS ČR. 
 Zodpovídá: Jiří Marek, 
 
Bylo rozhodnuto, že bude vybrána jiná banka, pro správu našich financí.  
 Zodpovídá: Jiří Marek,  
 
 
 
Zapsal: Jiří Marek – generální sekretář APS ČR 
 
Schválil: Bc. Roman Šedý – prezident APS ČR 


