
ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ
Spolek

    Český střelecký svaz (ČSS, z.s.) v současné době sdružuje téměř  18 000 členů v 450
klubech v celé České republice. Jednotlivé sportovní střelecké kluby (SSK) jsou pobočnými
spolky ČSS mají  plnou právní subjektivitu.  Okresní články nejsou zřízeny. Ke koordinaci
činnosti v krajích ČR jsou ustavena Krajská sdružení (KS) ČSS složená ze zástupců SSK. KS
ČSS  mají  právní  subjektivitu  (registrovány  jako  pobočné  spolky  ČSS,  z.s.),  ale  nemají
profesionální pracovníky.

   V systému státní reprezentace pracují Regionální sportovní centra mládeže (RSCM), která
pečují o všechny stupně reprezentace ve sportovní střelbě a talentovanou mládež.

   Sportovní  střelba  je  řazena  mezi  sporty  technické  a  je  od  založení  novodobých
Olympijských her (OH) sportem olympijským. Doposud sportovní střelci vybojovali na
OH 6 zlaté, 6 stříbrné a 6 bronzové medaile a řadí se k nejúspěšnějším českým sportům
vůbec. Další medaile získávají naši střelci na mistrovstvích světa (MS) a Evropy (ME).  
   
   Český  střelecký  svaz  zastupuje  sportovní  střelce  ČR  v mezinárodních  střeleckých
organizacích  –  ISSF (světová  střelecká  federace),  ESC (Evropská  střelecká  unie),  IAU
(světová unie střelby z kuší), M.L.A.I.C.(světová federace střelby z historických zbraní). 
   ČSS,  z.s.  je  také  součástí  Českého olympijského  výboru a  střelci  se  účastní  i  soutěží
vysokoškolského sportu (Universiády, apod.).

   Střelectví  je  sportem  technicky  náročným  a  vyžaduje  značné  finanční  prostředky  na
vybavení střelců i provoz střelnic. Pro další rozvoj je třeba pracovat s mládeží zhruba ve věku
od 10-ti let.

   Sportovní střelba má mnoho disciplin v různých druzích zbraní. Mezi klasické střelecké
discipliny řadíme:
- puškové, pistolové, běžící terč (discipliny a zbraně kulové a vzduchové) a brokové.

   V činnosti  ČSS  jsou  zařazeny  i  další  střelecké  discipliny,  např.  střelba  z předovek
(historické zbraně nebo jejich repliky), tzv. praktická či bojová střelba (různé discipliny ke
zdokonalení osob, které používají střelné zbraně k výkonu povolání - armáda, policie, bezpeč.
služby atd.) a střelba z kuší.
   Střelecké discipliny se řídí mezinárodními nebo národními pravidly sportovní střelby.

Sekretariát a kancelář státní reprezentace:
U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7 - Holešovice
tel. 266 722 251- sekretariát a tajemník
tel. a fax 220 876 797 - sportovní ředitel ČSS

Prezident ČSS:
Ing. Petr Baroch

Podrobnější informace o ČSS najdete na INTERNETU  
http://www.shooting.cz

e-mail: shooting@shoting.cz

http://www.shooting.cz/

