
ROZHODNUTÍ PREZIDIA APS ČR ze dne 16. 12. 2009

Prezidium, na svém mimořádném zasedání, uskutečněném dne 16. 12. 2009, rozhodlo o předloženém 
návrhu takto :

Návrh :

Návrh nového znění Soutěžního řádu.

Nové znění navrhovaného Soutěžního řádu vychází z původního předpisu, který však vykazoval 
vady v podobě rozporu s pravidly IPSC,  které tento návrh odstraňuje a dále zakomponovává změny v 
podobě  zpracovávání  výsledků  lig,  o  nichž  již  prezidium  rozhodlo  a  o  kterých  proběhly  diskuze 
prostřednictvím konference IPSC a dále zohledňuje rozhodnutí organizátorů MP, tedy klubů Boskovice, 
Otrokovice, Prostějov a Znojmo.

Podstatným se však jeví již zmíněné, a to úprava SŘ do podoby, která není v rozporu s pravidly 
IPSC, když pravidla IPSC jsou pro nás závazná a proto není možné mít v platnosti a účinnosti 
národní předpis, který je v rozporu s těmito.

Návrh byl zpracován VV ČNROI v součinnosti se zástupci některých klubů a prezidentem APS.

Kvido Klecanda, člen prezidia

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Preambule

Soutěžní řád (SŘ) je vnitřním dokumentem APS ČR. SŘ vydává Prezidium APS ČR.
Soutěžní  řád  definuje  organizační  strukturu  soutěží  APS  ČR s  určením povinností  a  odpovědností 

pořadatelů závodů, Prezidia APS ČR a České národní asociace rozhodčích - ČNROI.
Soutěžní řád je závazný pro všechny organizační kluby APS ČR a tyto jsou povinny se jim řídit v plném 

rozsahu při pořádání závodů podle pravidel Mezinárodní konfederace praktické střelby - I.P.S.C.
Porušení nebo nedodržení SŘ APS ČR může mít za následek vyvolání arbitrážního řízení s pořadatelem 

soutěže ze strany Prezidia APS ČR.

1. Sportovní kalendář APS ČR
Sportovní kalendář  APS ČR je vnitřním dokumentem APS ČR. Za  jeho vydání  a  správu odpovídá 

Prezidium APS ČR.
Na akce, neuvedené ve sportovním kalendáři APS ČR, se pohlíží jako na akce, které jsou mimo její 

organizační strukturu a nejsou tedy ani součástí APS ČR ani IPSC.
Veškeré akce, uvedené ve sportovním kalendáři APS ČR, jsou chráněny řádnou pojistnou smlouvou.

2. Závody, započítávané do nominačních závodů
- Mistrovství republiky,
- závody Superligy APS ČR, určené Prezidiem APS ČR,
- jiné závody Level III., určené Prezidiem APS ČR.

3. Rozdělení závodů, Lig, Turnajů a Velkých turnajů
a) Závody se rozlišují podle úrovně (LEVEL) na závody :
- Level I. : klubové Krátká zbraň ( dále jen Kz ), Puškové ( dále jen Pu ), Brokové ( dále jen Br ), 
- Level II. : Český Cup, Moravský Cup, případně další, které splňují dále uvedené podmínky (název může 
být upraven dle sponzora),
- Level III. : Superliga APS ČR, Mistrovství APS ČR a ostatní mezinárodní závody, které splňují dále 
uvedené podmínky.
b) Liga sestává ze dvou nebo více závodů pro jeden druh zbraně, přičemž tyto závody (jednotlivá 
kola) se konají v různých dnech na různých místech :
- Level I. : klubové /Kz/Pu/Br/,
- Level II. : Český Cup a Moravský Cup, nebo jiné, uvedené v kalendáři,
- Level III. : Superliga APS ČR, nebo jiné, uvedené v kalendáři.



c) Turnaj sestává z jediného závodu, kde jsou jednotlivá stanoviště určena pro konkrétní typ zbraně 
(např. stanoviště č. 1-4 pro krátkou zbraň, stanoviště č. 5-8 pro pušku, stanoviště 9-12 pro brokovnici). 
Vítěz závodu se vyhlašuje na základě celkových výsledků ze všech jednotlivých stanovišť. Rozlišení úrovně 
závodu – viz. odst. a) tohoto článku.
d) Velký turnaj – sestává ze dvou a více závodů pro různé zbraně (např. závod pro krátkou zbraň a 
závod pro brokovnici, nebo závod pro krátkou zbraň, závod pro pušku a závod pro brokovnici).  Celkový 
vítěz turnaje se vyhlašuje na základě výsledků dosažených závodníkem v jednotlivých dílčích závodech 
podle pravidel pro Velký turnaj IPSC. Rozlišení úrovně závodů – viz. odst. a) tohoto článku.

4. Rozdělení závodů dle úrovní, podmínky pořádání závodů
a) Level I. ( Kz, Pu, Br )
Druh závodu : Klubový závod
Odpovědnost za závod : Pořádající klub nese za tento závod plnou odpovědnost.

Schválení :
Závod je schváleným závodem APS ČR, je-li zařazen do sportovního kalendáře APS ČR 7 dní před 

termínem jeho konání. Střelecké situace musí být na místě před zahájením závodu schváleny členem ČNROI.
Zařazení do kalendáře :
Závod je, na základě žádosti pořadatele, zařazen do kalendáře jeho správcem automaticky v případě, že 

nebude v kolizi datem konání se závody LEVEL II. anebo LEVEL III.
Pravidla IPSC :

- Povinnost dodržovat pravidla IPSC v aktuálním znění. Výjimkou z této povinnosti může být užívání povelů 
v českém jazyce (viz. čl. 8.3 pravidel IPSC).
- Výpočet výsledků musí být proveden systémem MSS anebo WIN MSS. (čl. 9.11.1 pravidel IPSC)

Minimální rozsah závodu : min. 2 stage min. počet závodníků : 10
min. počet ran Kz.: 28 ran min. počet ran BR. a Pu.: 40 ran

Divize / Kategorie:
Divize : min. 5 závodníků - doporučeno
Kategorie : min. 3 závodníci - doporučeno

Účast na závodě :
Podmínky nejsou nijak omezeny a jsou plně v odpovědnosti pořadatele.

b) Level II. ( Kz, Pu, Br )

Druh závodu : Český Cup, Moravský Cup a další závody, splňující podmínky pro schválení jako Level II.
Odpovědnost za závod : Pořádající klub nese za tento závod plnou zodpovědnost.

Schválení :
Závod je schváleným závodem APS ČR, je-li zařazen do sportovního kalendáře APS ČR 21 dnů před 

termínem jeho konání. Funkci RM může vykonávat pouze člen ČNROI s kvalifikací RM anebo CRO.

Zařazení do kalendáře :
Závod je, na základě žádosti pořadatele, zařazen do kalendáře jeho správcem automaticky v případě, že 

nebude v kolizi datem konání se závodem LEVEL III. a splňuje-li další podmínky pro zařazení do kalendáře.

Pravidla IPSC :
- Povinnost dodržovat aktuální pravidla IPSC.
- Jeden rozhodčí na situaci musí mít kvalifikaci NROI/IROA.
- Výpočet výsledků musí být proveden systémem MSS anebo WIN MSS. (čl. 9.11.1 pravidel IPSC)

Minimální rozsah závodu : min. 5 stage min. počet závodníků : 50
min. počet ran Kz.: 75 ran min. počet ran BR. a Pu.: 75 ran

Divize / Kategorie :
Divize : min. 5 závodníků, organizátorům je umožněno vyhlásit výsledky i v případě, že bude divize 
naplněna minimálně 3-mi závodníky, v takovém případě však není možné získat platnou výkonnostní třídu.
Kategorie : min. 5 závodníků - doporučeno

Účast na závodě :



Závodů Level II.  se mohou účastnit pouze členové APS ČR s platnou bezpečnostní zkouškou anebo 
členové jiného IPSC regionu s řádným ověřením způsobilosti dle pravidel IPSC.

c) Level III. ( Kz, Pu, Br )
Druh závodu : Superliga, mistrovství APS ČR a ostatní mezinárodní závody
Odpovědnost za závod : Odpovědnost  za  závod  Level  III.  má  jednotlivý  klub  APS  ČR jakožto  pořadatel. 
Prezidium APS ČR schvaluje jednotlivé pořadatele, místa a termíny konání závodů Level III. Prezidium APS ČR 
schvaluje pro závod Level III. osobu, která bude vykonávat funkci Range Master.

Schválení :
Závod je schváleným závodem Level III., je-li zařazen do sportovního kalendáře APS ČR a kalendáře 

IPSC 90 dnů před termínem jeho konání. Střelecké situace musí být 40 dní předem schváleny Prezidiem anebo 
pověřeným  členem prezidia  APS  ČR.  Situace  musí  úspěšně  projít  procedurou  mezinárodního  schválení  ve 
smyslu pravidel IPSC a předpisů souvisejících. Na místě jsou pak situace schváleny před zahájením závodu RM.

Zařazení do kalendáře :
Závod je zařazen do kalendáře jeho správcem na základě žádosti pořadatele a schválení Prezidia APS 

ČR.

Pravidla IPSC :
- Povinnost dodržovat aktuální pravidla IPSC.
- Povinnost pro pořadatele zajistit chronograf.
- Jeden rozhodčí NROI/IROA na každé situaci.
- Jeden rozhodčí NROI/IROA- SO.
- Výpočet výsledků musí být proveden systémem MSS anebo WIN MSS. (čl. 9.11.1 pravidel IPSC)
- Do 10 dnů po skončení závodu zajistí pořadatel nahlášení výsledků do orgánů IPSC.

Doporučený minimální rozsah závodu : Kz - min. 8 stage,           Br. - min. 10,           Pu - min 10
min. počet závodníků : Kz- 80,    Br - 50,    Pu - 50 min. počet ran : 150 

Divize / Kategorie :
Divize : vyhlašuje se v případě účasti min. 10 závodníků
Kategorie : vyhlašuje se v případě účasti min. 5 závodníků

Účast na závodě :
Závodů  Level  III.  se  mohou  účastnit  pouze  členové  APS  ČR s  platnou  bezpečnostní  zkouškou  a 

s platnou výkonnostní třídou „C“ či vyšší. Nesplňuje-li člen APS ČR podmínku dosažené platné výkonnostní 
třídy, může požádat RM závodu o udělení výjimky, na jejímž základě mu bude umožněna účast v tom kterém 
závodě. Odpovědnost z udělené výjimky nese plně RM závodu.

Závodů  se  mohou  dále  účastnit  členové  jiného  IPSC  regionu  s řádným  ověřením  způsobilosti  dle 
pravidel IPSC.

5. Ligy APS ČR
a) Level I. :

Klubovou  Ligu  vyhlašuje  klub  (kluby)  a  to  uvedením  v  propozicích  prvního  závodu,  který  je 
započítáván do dané ligy.

Liga je považována za vyhlášenou pokud jsou naplněny následující podmínky :
- minimální počet závodů : 2,
- závody splňují podmínky pro Level I.,
-  je  předem určen  a  zveřejněn  způsob výpočtu  výsledků  soutěže,  resp.  počet  započítávaných  závodů (kol). 
Celkový  vítěz  ligy  se  vyhlašuje  na  základě  součtu  výsledků  dosažených  závodníky  v dílčích  závodech, 
stanovených pořadatelem ligy.

b) Level II. :
Český Cup a Moravský Cup :

- Český Cup a Moravský Cup vyhlašují české a moravské kluby,
- název ligy může být upraven podle názvu sponzora,
- závody, zařazené do ligy, musí splňovat podmínky závodu Level II.,
- minimální počet závodů : 2,



-  celkový  vítěz  ligy  se  vyhlašuje  na  základě  součtu  výsledků,  dosažených  závodníky  v dílčích  závodech, 
stanovených pořadateli ligy, dle předem zveřejněného, sjednaného klíče. Nedojde-li ke stanovení dílčích závodů, 
jsou  organizátoři  povinni,  pro vyhlášení  celkového  vítěze,  aplikovat  způsob výpočtu  výsledků,  jak je  tento 
upraven v části Výpočet výsledků Superligy – klíč.

c) Level III. :
Superliga APS ČR :

- Superligu APS ČR vyhlašuje a řídí Prezidium APS ČR,
- závody, zařazené do ligy, musí splňovat podmínky závodu Level III.,
- minimální počet závodů : 2 maximální počet závodů : 6,
- závodník nemusí odstřílet minimální počet započítávaných kol pro zařazení do celkového hodnocení Superligy,
- celkové hodnocení Superligy bude prováděno dle dále uvedeného výpočtu výsledků Superligy – klíče.

Výpočet výsledků Superligy – klíč
Následující  klíč  platí  pro výpočet  výsledků závodů Supeligy.  Do výsledků Superligy se započítává 

maximálně počet kol, určený výpočtem :

A = PKL/2+1

kde A = maximální počet započítávaných kol
PKL = počet kol ligy - Superligy

Např. Superliga má 5 kol

5/2 = 2,5 +1 = 3,5 zaokrouhlení dolu, tj. pro konečné vyhodnocení budou započítána 3 kola.

Pro  stanovení  pořadí  v  divizi  (kategorii)  se  použije  počet  A  nejlepších  výsledků  (v  procentech), 
dosažených  závodníkem v dané divizi  a v daných  jednotlivých  kolech Superligy.  Pro stanovení průběžného 
pořadí Ligy se jako PKL používá počet již uskutečněných kol. S použitím výše uvedeného způsobu výpočtu z 
počtu uskutečněných kol.

7. Závěrečná ustanovení
1. Dostane-li  se  kterékoliv  ustanovení  SŘ  do  rozporu  s Pravidly  IPSC,  má  vždy  přednost  to  které 
ustanovení pravidel IPSC. Ostatní ustanovení SŘ však zůstanou nedotčena.
2. SŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Prezidiem APS ČR.

Vypracoval :   Kvido Klecanda a Pert Husták, za přispění Zdeňka Ochonského a Radka Lisého

Závěr :

Prezidium na svém mimořádném jednání projednalo návrh a rozhodlo takto :

Prezidium APS ČR schvaluje znění Soutěžního řádu, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.

pro : 7 (Klecanda,  Šedý,  Šedina,  Heglas,  Marek,  Dadák,  Kuchta)
proti : 0
nehlasoval : 0
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