Zápis z jednání prezidia APS ČR
10. 3. 2016
Účast:
Kuchta Miroslav, Klecanda Kvido, Šedý Roman, Šedina Jiří, Marek Jiří, Liška Antonín, Heglas Jakub
Jednání proběhlo prostřednictvím dálkového přenosu.
1.
Jiří Šedina přednesl požadavky organizátorů ME 2016 na úhradu startovného, požadavky
ve věci registrace účastníků, a přítomné seznámil se zveřejněnými informacemi. Prezidium v dalším
pověřuje Jiřího Šedinu k řešení aktuálních problémů, souvisejících s ME 2016 a opravňuje ho k dalším
jednáním, kterých bude zapotřebí, s organizátory ME 2016.
2.
Prezídium diskutovalo o možnostech nominací závodníků na ME 2016. Pro sestavení seznamu
nominovaných závodníků a seznamu družstev bude přihlíženo, jako v minulosti, k dlouhodobým
výsledkům střelců na závodech L3. konaných v ČR, případně v sousedních státech, bude-li to
zapotřebí (v případě pochybností). Konečný seznam nominovaných bude oznámen členům APS ČR v
průběhu měsíce května. Přípravou seznamu pověřuje prezidium Jakuba Heglase a Jiřího Šedinu. Návrh
nominací připraví pověření na jednání prezidia, které se uskuteční v Humpolci.
3.
Roman Šedý informoval o změnách pravidel IPSC, v rámci čehož pověřil Jiřího Šedinu ke
zpracování písemného znění změn.
Leden 2016 - Změny pravidel handgun
2.2.1.5 Jestliže střelecká situce má vyznačený prostor vymezen liniemi nebo jinak jasně ohraničen,
tak každému závodníkovi, který si zkrátí cestu v průběhu řešení situace, šlápnutím na zem mimo
vyznačený prostor, bude udělena jedna procedurální penalizace za každý výstřel poté co si cestu
zkrátil.
4.3.3.2 Kovové desky nerozeznávající power-factor nejsou předmětem kalibrace. Byla-li kovová
deska adekvátně a přímo zasažena (tj. plným průměrem střely), ale deska nespadla nebo se
nepřevrátila, rozhodčí to prohlásí za závadu vybavení střelnice, nařídí opakování střelecké situace po
té co bude vadná deska opravena.
4.3.3.3 Kovové desky, které nespadnou nebo se nepřevrátí při prvotním zásahu, ale které spadnou
nebo převrátí při dalším zásahu střelou, nejsou důvodem pro opakování situace.
4.3.3.3 Ve střelecké situaci nesmí být použity kovové desky výlučně. Alespoň jeden autorizovaný
bodovaný papírový terč musí být zahrnut do situace nebo alespoň jeden bodovaný Popper (bez ohledu
na jakýkoliv papírový nebo kovový No-Shoot).

Zapsal: Kuchta Miroslav

schválil: Bc. Roman Šedý

