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Junioři v IPSC 

Výchova nových talentů ve 
střeleckém sportu je velmi 
obtížná a většinou naráží na 
zásadní problém: finanční 
náročnost. V mládežnických 
kategoriích je řešením střelba 
zbraní ráže .22LR 

Sportovní 
dynamická střelba 
.22LR 

V juniorských kategoriích při 
přechodu do ostrých divizí 
IPSC může pomoci mladým 
nadějným střelcům využití 
krátkých zbraní ráže .22LR.  

Asociace ASDS ČR od 
minulého roku pořádá 
vícekolovou soutěž 
“Českomoravský pohár 
SuperJuniorů”  a v období 
letních prázdnin je pořádáno 
Mistrovství ČR SuperJuniorů 
.22LR. 

Český národní tým 
IPSC 

Motivací pro nové střelce je 
vytvoření juniorského 
reprezentačního týmu s 
podporou kvalifikovaných 
vedoucích. 

JUNIORSKÁ 
REPREZENTACE ASDS ČR 

Reprezentační družstvo SuperJuniorů/Juniorů

Dlouhodobé cíle družstva 
Super Juniorů / Juniorů 
● vytvoření kompaktního reprezentačního družstva s hlavním 
pilířem výborné komunikace mezi všemi jeho články 

● zajištění hlavního sponzora juniorského reprezentačního týmu 

● vytvoření stabilního realizačního týmu pro trénink a přípravu 
na závody level III. a vyšší se zaměřením na střelecké 
dovednosti, kondiční trénink, oblast mentálního tréninku, 
sportovní psychologie a nutričního poradenství 

● zajištění účasti juniorských členů na MČR dospělých v 
disciplíně IPSC HandGun 

● zajištění materiálního vybavení a oblečení pro reprezentanty 

● příprava na úspěšnou reprezentaci juniorů na vrcholných 
soutěžích (závody level IV. a V.) 
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Podpora ASDS ČR 
reprezentačnímu 
družstvu Juniorů 

ASDS ČR juniorské reprezentaci 
zdarma poskytne: 

- Tréninkové kurzy IPSC      
(termíny a místa budou 
upřesněny) 

- Střelecký instruktor pro 
tréninkové kurzy 

- Oblečení reprezentanta        
(dres letní, dres zimní, sportovní 
souprava, bunda) 

- Zvýšený limit na částku až 
15.000Kč každému členu pro 
proplácení startovného na 
závodech ASDSČR 

- Slot v závodě level III. - HOT 
SHOTS 2024 

-  Slot v závodě level III. - MČR 
HandGun 2024

Plán rozvoje družstva 
Juniorů 

Naše plány a jejich realizaci stavíme na nové generaci 
sportovních střelců s vizí účasti na WS 2025 a EHC 2026. 

Uvědomujeme si, že další progres bude možný jen s 
kvalitativním nárůstem profesionality práce a podmínek juniorů 
a realizačního týmu. Pracovat efektivně je možné pouze ve 
spolupráci vedení ASDS ČR, vedením reprezentačního týmu a 
rodičů vybraných reprezentantů. Vzhledem k aktuálním 
finančním možnostem ASDS ČR by se měl uvažovaný 
reprezentační tým juniorů skládat maximálně z 8 členů. 

Novou koncepci chceme nastavit tak, aby juniorští 
reprezentanti byli schopni vedle školních a dalších osobních 
povinností realizovat i tréninkový program (se všemi 
souvisejícími aspekty), absolovovat závody IPSC level I. až level 
III.  v průběhu sezon 2024 a 2025. 

Vzhledem k finanční náročnosti IPSC bude vždy zásadní pro 
juniorské střelce podpora jejich rodičů.  

Úkolem ASDS ČR bude poskytovat především možnost 
tréninkové přípravy, dále pak technickou a administrativní 
pomoc.                                                                                                        

                                                    Martin Novotný a Petr Samek  
                                                                                         ASDS ČR 
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Úkoly vedení ASDS 
ČR a vedení 
Reprezentační týmu 
Juniorů 

- Databáze juniorů ke snadnému 
doplňování seznamu členů 
družstva pro vedoucího 
reprezentace 

- Vstřícná komunikace s trenéry, 
střelci a rodiči 

- Publikace této koncepce a její 
připomínkování širokou 
střeleckou veřejností  

- Mediální výstupy a propagace 
účasti juniorů na velkých akcích

Realizační tým družstva 
Juniorů 

           

                                                                                             

 Petr Samek 
Vedoucí juniorské reprezentace  
                                                                                         
                                                                             

  Martin Novotný 
  Technický vedoucí  
 

  Veronika Šejvlová 
  Koordinátor, Administrace 
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