
         Směrnice pro Mistrovství ČR 2014 ve sportovní střelbě 

                              v disciplíně SpKu na 10 m 
 
ČSS vyhlašuje pro své členy otevřené MČR 2014 ve sportovní střelbě v disciplíně SpKu na 10 m, 
které se koná ve dnech 25.10.2014 v sídle RSCM ČSS v Brně Hybešova 46  
MČR je vypisováno pro jednotlivce v kategoriích:1. muži, 2. junioři, 3. ženy 
Podmínky pro účast na MČR: 
1. Přihlásit se mohou členové ČSS, kteří střílejí uvedenou disciplínu 
 
POZOR, POUŽÍVÁ SE UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÁ P ŘIHLÁŠKA umíst ěná na 
svazových webových stránkách!!! 
 
1) Přihlásit se nejpozději 19.října 2014 prostřednictvím svazových webových stránek (bez 
uvedení výsledků). Jinou cestou nebudou přihlášky akceptovány.  
 
2) Všechny údaje (kromě výsledku-zde budou uvedeny nuly) vyplňte, nekompletní nebudou 
zařazeny do MČR! Na základě přihlášek bude provedeno rozlosování do jednotlivých směn. Vše 
bude zveřejněno též na svazových webových stránkách.  
 
Pokyny pro vyplňování elektronické přihlášky: 
„Elektronická přihláška“ je vystavena na webových stránkách ČSS (www.shooting.cz). Cesta k ní 
vede přes „SOUTĚŽE“ , dále kliknete na „Elektronická p řihláška“ . Po otevření této přihlášky 
vyberete soutěž, na kterou se chcete přihlásit, v této soutěži vyberete „disciplínu a kategorii“ , 
vyplníte přihlášku pro tuto disciplínu a kategorii ve všech kolonkách (jinak nebudete moci 
pokračovat), ročník narození vyplnit ve čtyřmístném formátu. Po kompletním vyplnění odešlete 
přihlášku pomocí políčka „ODESLAT“ . Poté se objeví v tabulce nad přihláškou Vaše přihlášení 
se statusem „ODESLÁNO“ . Následně obdržíte potvrzovací e-mail, kde musíte svou přihlášku 
ověřit. Po ověření Vaší přihlášky se status „ODESLÁNO“  změní na „POTVRZENO“ . Tímto je 
Vaše přihláška přijata. 
Po zasedání nominační komise se status „POTVRZENO“  u nominovaných změní na 
„NOMINOVÁN“ . 
Každý přihlášený je povinen si na svazových webových stránkách (www.shooting.cz) zjistit, zda 
byl či nebyl na danou soutěž nominován. Nominační lístky či propozice soutěže se již nebudou 
rozesílat poštou. 
Dokud přihlášku neodešlete (pomocí „ODESLAT“ ), můžete v přihlášce měnit a opravovat. 
V případě, že odešlete přihlášku s chybou, následně tuto přihlášku neověřujte. Neověřené 
přihlášky budou automaticky vymazány po několika dnech. Vyplňte přihlášku znovu, bezchybně 
a odešlete. 
 
Důležité upozornění: Každý přihlášený je povinen si na svazových webových 

stránkách (www.shooting.cz) zjistit, zda byl či nebyl na 
soutěž nominován. Nominační lístky či propozice soutěže  
se již nebudou rozesílat poštou. 
 

- Za včasné podání přihlášky odpovídají sami sportovci. 
- Startovné dle propozic do 200,- Kč na závodníka a disciplínu a je splatné v hotovosti při 
prezenci. 
- Ubytování pořadatel nezabezpečuje. 
- Na MČR startuje každý závodník za svůj mateřský SSK. Hostování není povoleno. 
- Delegovaným funkcionářům MČR budou proplaceny náležitosti dle Ekonomické směrnice ČSS. 


