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PREAMBULE 

Soutěžní řád (SŘ) je vnitřním dokumentem ASDS ČR. SŘ vydává Prezident ASDS ČR. SŘ definuje 

organizační strukturu soutěží s určením povinností a odpovědností závodníků,  pořadatelů závodů, 

Vedení ASDS ČR a České národní asociace rozhodčích - CNROI. 

 

Soutěžní řád je závazný pro všechny členy ASDS ČR, a tito jsou povinni se jim řídit v plném rozsahu 

při pořádání závodů podle pravidel IPSC. Porušení nebo nedodržení podmínek stanovených SŘ může 

mít za následek vyvolání arbitrážního řízení s pořadatelem soutěže ze strany Vedení ASDS ČR. 

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ASDS ČR 

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

Vedení ASDS ČR. Na akce, neuvedené ve sportovním kalendáři ASDS ČR, se pohlíží jako na akce, 

které jsou mimo její organizační strukturu a nejsou tedy ani součástí ASDS ČR ani IPSC.  

ZÁVODY, ZAPOČÍTÁVANÉ DO NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ 

- Mistrovství České republiky 

- závody Superligy ASDS ČR, určené Vedením Reprezentace ASDS ČR 

- jiné závody level III., určené Vedením Reprezentace ASDS 

ROZDĚLENÍ ZÁVODŮ DLE ÚROVNÍ, PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ 

JEDNOKOLOVÉ ZÁVODY 

Závod Level I. 

- Druh závodu: Náborový závod 

- Odpovědnost za závod: Pořádající klub nese za tento závod plnou odpovědnost. 

- Schválení: Závod je schváleným závodem ASDS ČR, je-li zařazen do sportovního kalendáře ASDS 

ČR nejpozději 7 dní před termínem jeho konání.  

- Zařazení do kalendáře: Závod je, na základě žádosti pořadatele, zařazen do kalendáře jeho 

správcem automaticky v případě, že nebude v kolizi s datem konání se závody Level III. 

- Podmínky pro vyhlášení divizí, kategorií: Mimo oficiálních pravidel IPSC nejsou nijak omezeny 

a jsou plně v kompetenci pořadatele. 

- Účast v závodě: Podmínky nejsou nijak omezeny a jsou plně v kompetenci pořadatele. 

 

Závod Level II. 

- Druh závodu: Závod splňující všechny podmínky pro schválení jako Level II.  

- Odpovědnost za závod: Pořádající klub nese za tento závod plnou zodpovědnost.  

- Schválení: Závod je schváleným závodem ASDS ČR, je-li zařazen do sportovního kalendáře ASDS 

ČR nejpozději 21 dnů před termínem jeho konání. Funkci RM může vykonávat kterýkoliv člen 

NROI bez ohledu na příslušnost k regionu. 

- Zařazení do kalendáře: Závod je, na základě žádosti pořadatele, zařazen do kalendáře jeho 

správcem automaticky v případě, že nebude v kolizi s  datem konání se závodem Level III. 

a splňuje-li další podmínky pro zařazení do kalendáře. 

- Podmínky pro vyhlášení divizí, kategorií: Mimo oficiálních pravidel IPSC nejsou nijak omezeny 
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a jsou plně v kompetenci pořadatele. 

- Účast na závodě: Závodu Level II. se mohou účastnit pouze závislé osoby ASDS ČR s platnou 

bezpečnostní zkouškou anebo závislé osoby jiného IPSC regionu s řádným ověřením způsobilosti 

dle pravidel IPSC. 

 

Závod Level III. 

- Druh závodu: Superliga, Mistrovství ČR a ostatní mezinárodní závody 

- Odpovědnost za závod: Odpovědnost za závod Level III. nese jednotlivý člen ASDS ČR jakožto 

pořadatel. Prezident ASDS ČR schvaluje jednotlivé pořadatele, místa a termíny konání závodů Level 

III. Prezident ASDS ČR schvaluje pro závod Level III. osobu, která bude vykonávat funkci RM. 

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

ČR a kalendáře IPSC nejméně 60 dnů před termínem jeho konání. Střelecké 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 na základě schválení Prezidentem ASDS ČR a Vedením IPSC. 

- Podmínky pro zařazení do kalendáře ASDS ČR: Termín závodu Level III. nesmí kolidovat s žádným 

jiným závodem Level III. uvedeným v kalendáři ASDS ČR, a to včetně dní Prematche. 

- Výpočet výsledků musí být proveden systémem MSS anebo WIN MSS. (čl. 9.11.1 pravidel IPSC) 

nebo programem PractiScore. Do 10 dnů po skončení závodu zajistí pořadatel nahlášení výsledků 

do orgánů IPSC. 

- Divize / Kategorie: 

o Divize: vyhlašuje pořadatel a uznávají se v případě účasti min. 10 závodníků  

o Kategorie: vyhlašuje pořadatel a uznávají se v případě účasti min. 5 závodníků  

- Účast na závodě: Závodu Level III. se mohou účastnit pouze závislé osoby ASDS ČR s platnou 

bezpečnostní zkouškou. Závodů se mohou dále účastnit závislé osoby jiného IPSC regionu s 

řádným ověřením způsobilosti dle pravidel IPSC. 

VÍCEKOLOVÉ ZÁVODY ASDS ČR 

a) Závod Level I. 

Vícekolové soutěže Level I. vyhlašuje klub (kluby), a to uvedením v propozicích prvního závodu, který 

je započítáván do dané soutěže. Ta 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 kol 

- celkový vítěz soutěže se vyhlašuje na základě součtu dosažených procent jednotlivými závodníky 

v dílčích závodech, stanovených pořadatelem soutěže 
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b) Závod Level II. bez asistence ASDS ČR 

Vícekolové soutěže Level II. vyhlašuje klub (kluby) a to uvedením v propozicích prvního závodu, který 

je započítáván do dané soutěže. Vícekolovou soutěž závodů Level II. schvaluje Prezident ASDS ČR, 

a to pokud jsou naplněny následující podmínky: 

- minimální počet závodů: 2 

- závody splňují podmínky pro Level II. 

- je předem určen a zveřejněn způsob výpočtu výsledků soutěže, resp. počet započítávaných kol. 

- celkový vítěz soutěže se vyhlašuje na základě součtu dosažených procent jednotlivými závodníky 

v dílčích závodech, stanovených pořadatelem soutěže 

 

c) Závod Level II. organizovaný ASDS ČR 

Vícekolovou soutěž závodů Level II. Vyhlašuje a schvaluje Prezident ASDS ČR, a to pokud jsou 

naplněny následující podmínky: 

- minimální počet závodů: 2 

- závody splňují podmínky pro Level II. 

- je předem určen a zveřejněn způsob výpočtu výsledků soutěže, resp. počet započítávaných kol. 

- celkový vítěz soutěže se vyhlašuje na základě součtu dosažených procent jednotlivými závodníky 

v dílčích závodech, stanovených pořadatelem soutěže 

NÁRODNÍ POHÁR ČR – HANDGUN / PCC 

Národní pohár (NP) vyhlašuje a řídí Vedení ASDS ČR (viz písm. c) Závod  Level II. organizované ASDS ČR). 

Závody, zařazené do ligy musí splňovat podmínky závodu Level II. a dále musí splňovat: 

- minimální počet závodů: 2  

- maximální počet závodů: 8 

- celkové hodnocení Národního poháru bude prováděno dle dále uvedeného výpočtu dosažený ch 

procentuálních výsledků jednotlivých závodníků 

- počet střeleckých situací v jednom závodě: 10 

- výsledky v rámci NP se závodníkům započítávají do výkonnostních tříd 

- Do celkového vyhodnocení se započítávají pouze výsledky českých závodníků 

- Celkové vyhodnocení závodníka je podmíněno uvedením ALIAS (řádně registrovaného) při současném 

dodržení podmínky použití shodného ALIASU v průběhu všech kol 

- V případě uvedení různých ALIASŮ či absence ALIASU si za tento stav (včetně nesprávného 

vyhodnocení výsledků programem) nese odpovědnost závodník. 

 

Povinnosti organizátorů závodů Národního poháru ČR: 

- Nahlásit Prezidentovi ASDS ČR k poslednímu kalendářnímu dni měsíce listopadu počet 

plánovaných kol NP pro následující kalendářní rok včetně uvažovaných termínů 
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- Pro vypočet výsledků je organizátor povinen použít program PractiScore. 

- Do 3 dnů po skončení závodu zaslat prezidentovi ASDS ČR výsledky v elektronické formě 

za použití exportu souboru programu PractiScore. 

- Používat oficiální logo NP v elektronických registracích a v psaných propozicích. 

- Nedodržení povinností ze strany organizátora závodů může vést k dodatečnému zrušení daného 

kola v rámci NP. 

 

Povinnosti vedení ASDS ČR v rámci pořádání Národního poháru ČR 

- Evidovat průběžné výsledky závodníku z odstřílených kol a zveřejňovat je na internetových 

stránkách ASDS ČR. 

- Zajistit ceny pro organizátory NP na jednotlivá kola. 

- Zajistit ceny pro celkové vítěze NP. 

 

Národní pohár -  klíč 

Následující klíč platí pro výpočet výsledků závodů NP. Do výsledků NP se započítává každému 

závodníkovi určený počet nejlepších výsledků (dosažených procent): 

 

 
 

Počet kol poháru Počet nejlepších započítaných výsledků (procent) 

2 2 

3 2 

4 3 

5 3 

6 

7 

8 

 

4 

4 

5 

 

Rovnost výsledků: 

V případě rovnosti výsledků střelců na prvních třech místech rozhoduje vyšší součet dosažených 

procent ze všech odstřílených kol daných závodníků. 

 
Kategorie v rámci NP: 
 

 Super Junior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kteří k prvnímu dni závodu nedovršili 16 let. Super Junior 

má možnost startovat/střílet v kategorii Junior, ale ne v obou. 

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Super Junior je rozhodující registrace na první kolo 

daného střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Junior, bude ve 

všech následných kolech povinen registrovat se do kategorie Junior bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Super Juniorů ve vícekolové soutěži. Za celý závod pak bude vyhodnocen v kategorii 

Junior. 

Pokud se daný střelec zaregistruje v jeho prvním kole jako Super Junior a mezi dalšími koly dovrší 16 
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let registruje se v následujících kolech jako Junior. Celkově pak bude vyhodnocen v té kategorii, ve 

které odstřílel více kol. V případě rovnosti počtu odstřílených kol v obou kategoriích bude celkově 

hodnocen v kategorii první registrace. 

 

 Junior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kteří k prvnímu dni závodu nedovršili 21 let 

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Junior je rozhodující registrace na první kolo daného 

střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Regular, bude ve všech 

následných kolech povinen registrovat se v kategorii Regular bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Juniorů ve vícekolové soutěži. Za celý závod pak bude vyhodnocen v kategorii Regular. 

Pokud se daný střelec zaregistruje v jeho prvním kole jako Junior a mezi dalšími koly dovrší 21 let, 

registruje se v následujících kolech jako Regular. Celkově pak bude vyhodnocen v té kategorii, ve které 

odstřílel více kol. V případě rovnosti počtu odstřílených kol v obou kategoriích bude celkově hodnocen 

v kategorii první registrace. 

 

 Lady 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3:.závodnice ženského pohlaví. 

Pro výpočet celkových výsledků střelkyň kategorie Lady je rozhodující registrace na první kolo dané 

střelkyně. Pokud se daná střelkyně zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Lady, bude ve 

všech následných kolech povinna registrovat se v kategorii Lady. V opačném případě nebude 

vyhodnocena v kategorii Lady. 

 

 Senior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kterým je k prvnímu dni závodu nad 50 let 

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Senior je rozhodující registrace na první kolo daného 

střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Regular, bude ve všech 

následných kolech povinen registrovat se v kategorii Regular bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Seniorů ve vícekolové soutěži. Za celý závod pak bude vyhodnocen v kategorii Regular 

(není možnost „skákat“ mezi kategoriemi). Pokud se daný střelec zaregistruje v jeho prvním kole jako 

Regular a mezi dalšími koly dovrší věk 50 let, registruje se v následujících kolech jako Senior. Celkově 

pak bude vyhodnocen v té kategorii, ve které odstřílel více kol. V případě rovnosti počtu odstřílených kol 

v obou kategoriích bude celkově hodnocen v kategorii první registrace. 

 

 Super Senior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kterým je k prvnímu dni závodu nad 60 let. 

Závodník v této kategorii si může zvolit mezi zařazením do kategorií Senior a Super Senior, avšak 

nemůže být zařazen v obou kategoriích.  

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Super Senior je rozhodující registrace na první kolo 

daného střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Super Senior, 

bude ve všech následných kolech povinen registrovat se jako Super Senior bez ohledu na počet 

ostatních přihlášených Super Seniorů ve vícekolové soutěži (není možnost „skákat“ mezi kategoriemi). 

Pokud se daný střelec, který přesáhl věkovou hranici 60 let, zaregistruje ve svém prvním kole 

do kategorie Senior, bude ve všech následných kolech povinen registrovat se do kategorie Senior 

bez ohledu na počet ostatních přihlášených Super seniorů ve vícekolové soutěži. 

 
 Veterán Senior 

  Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kterým je k prvnímu dni závodu nad 70 let. 
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Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Veteran Senior je rozhodující registrace na první kolo 

daného střelce. Závodník v této kategorii si může zvolit mezi zařazením do kategorií Veteran Senior, 

Super Senior nebo Senior.  

Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Veteran Senior, bude ve všech 

následných kolech povinen registrovat se jako Veteran Senior bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Veteran seniorů ve vícekolové soutěži (není možnost „skákat“ mezi kategoriemi). 

 

d) Závod Level III. bez asistence ASDS ČR 

Vícekolovou soutěž závodů Level III. Vyhlašuje klub (kluby) ASDS ČR a schvaluje je Prezident ASDS 

ČR, a to pokud jsou naplněny následující podmínky: 

- minimální počet závodů: 2 

- závody splňují podmínky pro Level III. 

- je předem určen a zveřejněn způsob výpočtu výsledků soutěže, resp. počet započítávaných kol 

- celkový vítěz soutěže se vyhlašuje na základě součtu dosažených procent jednotlivými závodníky 

v dílčích závodech, stanovených pořadatelem soutěže 

 

e) Závod Level III. pořádaný ASDS ČR 

Vícekolovou soutěž závodů Level III. Vyhlašuje a schvaluje Prezident ASDS ČR, a to pokud jsou 

naplněny následující podmínky: 

- minimální počet závodů: 2 

- závody splňují podmínky pro Level III. 

- je předem určen a zveřejněn způsob výpočtu výsledků soutěže, resp. počet započítávaných závodů 

(kol). 

- celkový vítěz soutěže se vyhlašuje na základě součtu dosažených procent jednotlivými závodníky 

v dílčích závodech, stanovených pořadatelem soutěže 

SUPERLIGA ASDS ČR – HANDGUN / PCC 

Superligu (SL) vyhlašuje a řídí Vedení ASDS ČR (viz písm. e) Závod Level III. pořádaný ASDS ČR). Závody, 

zařazené do ligy, musí splňovat podmínky závodu Level III., a dále musí splňovat: 

- minimální počet závodů: 2  

- maximální počet závodů: 8 

- celkové hodnocení Superligy bude prováděno dle dále uvedeného výpočtu výsledků 

- počet střeleckých situací v jednom závodě: 12 

- od roku 2022 je Superliga ASDS ČR pořádána pro divizi PCC jako Level III. 

- výsledky v rámci Superligy se závodníkům započítávají do výkonnostních tříd 

- Celkové vyhodnocení závodníka je podmíněno uvedením ALIAS (řádně registrovaného) při 

současném dodržení podmínky použití shodného ALIASU v průběhu všech kol. 

- V případě uvedení různých ALIASŮ či absence ALIASU si za tento stav (včetně nesprávného 

vyhodnocení výsledků programem) nese odpovědnost závodník. 
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Povinnosti organizátorů závodů Superligy ASDS ČR 

- Nahlásit prezidentovi ASDS ČR k poslednímu kalendářnímu dnu měsíce listopadu počet 

plánovaných kol SL pro následující kalendářní rok včetně uvažovaných termínů. 

- Pro vypočet výsledků je organizátor povinen použít program PractiScore. 

- Do 3 dnů po skončení závodu zaslat P rezidentovi ASDS ČR výsledky v elektronické formě 

za použití exportu souboru programu PractiScore. 

- Používat oficiální logo SL v elektronických registracích a v psaných propozicích. 

- Nedodržení povinností ze strany organizátora závodů může vést k dodatečnému zrušení daného 

kola v rámci SL 

 

Povinnosti vedení ASDS ČR v rámci pořádání Superligy ASDS ČR 

- Evidovat průběžné výsledky závodníků z odstřílených kol a zveřejňovat je na internetových 

stránkách ASDS ČR. 

- Zajistit ceny pro organizátory SL na jednotlivá kola 

- Zajistit ceny pro celkové vítěze SL 

 

Superliga -  klíč 

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

každému závodníkovi určený počet nejlepších výsledků (dosažených procent): 

 

Počet kol superligy Počet nejlepších započítaných výsledků 

2 2 

3 2 

4 3 

5 3 

6 

7 

8 

 

4 

4 

5 

Rovnost výsledků: 

V případě rovnosti výsledků střelců na prvních třech místech rozhoduje vyšší součet dosažených 

procent ze všech odstřílených kol daných závodníků. 

 

Kategorie v rámci Superligy ASDS ČR: 

 

 Super Junior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kteří k prvnímu dni závodu nedovršili 16 let. Super Junior 

má možnost startovat/střílet v kategorii Junior, ale ne v obou. 
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Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Super Junior je rozhodující registrace na první kolo 

daného střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Junior, bude ve 

všech následných kolech povinen registrovat se do kategorie Junior bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Super Juniorů ve vícekolové soutěži. Za celý závod pak bude vyhodnocen v kategorii 

Junior. 

Pokud se daný střelec zaregistruje v jeho prvním kole jako Super Junior a mezi dalšími koly dovrší 16 

let registruje se v následujících kolech jako Junior. Celkově pak bude vyhodnocen v té kategorii, ve 

které odstřílel více kol. V případě rovnosti počtu odstřílených kol v obou kategoriích bude celkově 

hodnocen v kategorii první registrace. 

 

 Junior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kteří k prvnímu dni závodu nedovršili 21 let 

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Junior je rozhodující registrace na první kolo daného 

střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Regular, bude ve všech 

následných kolech povinen registrovat se v kategorii Regular bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Juniorů ve vícekolové soutěži. Za celý závod pak bude vyhodnocen v kategorii Regular. 

Pokud se daný střelec zaregistruje v jeho prvním kole jako Junior a mezi dalšími koly dovrší 21 let, 

registruje se v následujících kolech jako Regular. Celkově pak bude vyhodnocen v té kategorii, ve které 

odstřílel více kol. V případě rovnosti počtu odstřílených kol v obou kategoriích bude celkově hodnocen 

v kategorii první registrace. 

 

 Lady 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3:.závodnice ženského pohlaví. 

Pro výpočet celkových výsledků střelkyň kategorie Lady je rozhodující registrace na první kolo dané 

střelkyně. Pokud se daná střelkyně zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Lady, bude ve 

všech následných kolech povinna registrovat se v kategorii Lady. V opačném případě nebude 

vyhodnocena v kategorii Lady. 

 

 Senior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kterým je k prvnímu dni závodu nad 50 let 

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Senior je rozhodující registrace na první kolo daného 

střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Regular, bude ve všech 

následných kolech povinen registrovat se v kategorii Regular bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Seniorů ve vícekolové soutěži. Za celý závod pak bude vyhodnocen v kategorii Regular 

(není možnost „skákat“ mezi kategoriemi). Pokud se daný střelec zaregistruje v jeho prvním kole jako 

Regular a mezi dalšími koly dovrší věk 50 let, registruje se v následujících kolech jako Senior. Celkově 

pak bude vyhodnocen v té kategorii, ve které odstřílel více kol. V případě rovnosti počtu odstřílených kol 

v obou kategoriích bude celkově hodnocen v kategorii první registrace. 

 

 Super Senior 

Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kterým je k prvnímu dni závodu nad 60 let. 

Závodník v této kategorii si může zvolit mezi zařazením do kategorií Senior a Super Senior, avšak 

nemůže být zařazen v obou kategoriích.  

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Super Senior je rozhodující registrace na první kolo 

daného střelce. Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Super Senior, 

bude ve všech následných kolech povinen registrovat se jako Super Senior bez ohledu na počet 

ostatních přihlášených Super Seniorů ve vícekolové soutěži (není možnost „skákat“ mezi kategoriemi). 

Pokud se daný střelec, který přesáhl věkovou hranici 60 let, zaregistruje ve svém prvním kole 
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do kategorie Senior, bude ve všech následných kolech povinen registrovat se do kategorie Senior 

bez ohledu na počet ostatních přihlášených Super seniorů ve vícekolové soutěži. 

 
 Veterán Senior 

  Pravidla IPSC, příloha A2, bod 3: závodníci, kterým je k prvnímu dni závodu nad 70 let. 

Pro výpočet celkových výsledků střelců kategorie Veteran Senior je rozhodující registrace na první kolo 

daného střelce. Závodník v této kategorii si může zvolit mezi zařazením do kategorií Veteran Senior, 

Super Senior nebo Senior.  

Pokud se daný střelec zaregistruje ve svém prvním kole do kategorie Veteran Senior, bude ve všech 

následných kolech povinen registrovat se jako Veteran Senior bez ohledu na počet ostatních 

přihlášených Veteran seniorů ve vícekolové soutěži (není možnost „skákat“ mezi kategoriemi). 

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - CNC 

 

Vedení ASDS ČR se podílí na organizaci nebo přímo organizuje MČR: 

 

- MČR Krátká zbraň (handgun) 

- MČR Puška (rifle) 

- MČR Brokovnice (shotgun) 

- MČR PCC 

- MČR MiniRifle 

- MČR Airsoft (ActionAir) 

- MČR v sportovní dynamické střelbě Super Juniorů – krátká zbraň .22LR 

 

Závody MČR vyhlašuje ASDS a zapisuje do kalendáře ASDS pokud možno s ročním předstihem. 

Zájemce o organizování závodu MČR nahlásí prezidentovi ASDS uvažovaný termín a místo konání 

nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce října předcházejícího roku. 

Vedení ASDS rozhodne o přidělení pořádání MČR nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce 

listopadu. 

Vedení ASDS zajistí medaile / poháry pro jednotlivé vítěze MČR pro závěrečný ceremoniál. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Platnost a účinnost tohoto Soutěžního řádu je od 1. 3. 2023 a současně se tímto datem ruší účinnost a 

platnost předchozího Soutěžního řádu ze dne 16. 12. 2009 se všemi změnami a doplňky. 

 

V Praze, dne 14. 2. 2023 

 

Martin Novotný 

Prezident ASDS ČR 


