ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ ASDS ČR č. 02/2021
Datum konání: 28. 8. 2021, 19:00
Místo konání: Hotel LaPort Dyjákovičky
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REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVA
1.

Vedení reprezentace

Hlavním úkolem vedení reprezentace je vytvoření silných reprezentačních družstev, která budou schopna svými výsledky konkurovat a obstát na světových soutěžích. Vytvoření podmínek
pro přípravu by mělo pomoci k dosažení nejlepších výkonů na závodech level 4 a level 5.
Vedení reprezentačních týmů je rozděleno podle divizí sportovních zbraní:

Vedoucí týmu HG / KRÁTKÉ ZBRANĚ… … … … … ….Martin Novotný
tel. 608 886 222
E-mail: rd@ipsc.cz

Vedoucí týmu PCC,R,SG / DLOUHÉ ZBRANĚ… … ….Vítězslav Bureš
tel. 777 214 208
E-mail: bures@shootingsport.cz

Sekretář vedení reprezentačních týmů… … … … … ….Ludmila Drahozalová

2.

Rozdělení reprezentačních družstev

Širší reprezentační družstvo - systém nominačních závodů.
Do systému nominačních závodů k danému vrcholnému závodu (level 4, level 5) budou do
širšího kádru reprezentačního družstva zařazeni všichni závodníci, kteří potvrdí vážný zájem o
start v závodě level 4 / level 5.
Šéf reprezentace zveřejní na začátku sezóny seznam kvalifikačních závodů pro výběr
reprezentantů do užšího družstva (závody level 2 a 3 v ČR, Slovensku, Polsku a další).
Seznam členů širšího družstva bude vyhotoven na základě písemných přihlášek a to
v přibližné době dva roky před daným závodem level 4 / level 5.

Výsledný nominační žebříček širšího reprezentačního družstva
Po skončení sezóny bude zveřejněn žebříček střelců každé divize.
Podmínky pro zařazení závodníků do výsledného nominačního žebříčku širšího
reprezentačního družstva:


Minimálně tři odstřílené závody



Do výsledného žebříčku se započítají tři nejlepší dosažené výsledky



Závodník musí odstřílet minimálně tři závody ve stejné divizi

Vedení reprezentačního družstva si vyhrazuje možnost ve výjimečných případech
nominovat závodníka do užšího reprezentačního družstva bez nutnosti splnění výše
uvedených podmínek.
3.

Kvalifikační závody pro širší reprezentační družstvo

Pro soutěžní rok 2021 vedení reprezentace určilo tyto kvalifikační závody:
Handgun
13.6.2021

Czech SuperLeague, Žalany

3.7.2021

Bathory Cup

31.7.2021

Alsa Pro Hot Shots

28.8.2021

Czech National Championship, Hodonice

12.9.2021

Czech SuperLeague, Žalany

25.9.2021

Mosquito Match, Komárno

10.10.2021

Czech SuperLeague, Oblekovice

PCC
3.7.2021

Bathory Cup

31.7.2021

Alsa Pro Hot Shots

28.8.2021

PCC Hodonice

12.9.2021

Czech SuperLeague, Žalany

25.9.2021

Mosquito Match, Komárno

2.10.2021

S&B CNC PCC, Hodonice

10.10.2021

Czech SuperLeague, Oblekovice

Kvalifikační závody pro rok 2022 budou zveřejněny na konci tohoto roku.

4.

Nominační předpoklady

Po skončení soutěžní sezóny nominuje šéf reprezentace závodníky do užšího reprezentačního družstva a to na základě dosažených výsledků jednotlivých střelců z kvalifikačních
závodů. Počet zástupců pro jednotlivé divize určí šéf reprezentačního družstva s ohledem
na aktuální výkonnost českých reprezentantů vůči evropské/světové špičce.
Konečnou nominaci do reprezentačního týmu ČR pro konkrétní závod IPSC level 4 / level
5 jmenuje šéf reprezentace na základě dosažených výsledků závodníků s užšího reprezentačního družstva za pomoci výpočtu kvalifikačního modelu ASDS ČR.
5. Kvalifikační model reprezentace ASDS ČR
Cílem kvalifikační modelu reprezentace je co možná nejpřesnější porovnání dosažených
výsledků jednotlivých reprezentantů a to za účelem rozdělení přidělených slotů na daný
závod level 4 / level 5.
Pravidla pro kvalifikační model reprezentace ASDS ČR


Kvalifikační model se použije vždy jen pro konkrétní závod IPSC level 4 / level 5



Kvalifikační model se skládá ze čtyř závodů level 3 v daném roce



V kvalifikačním modelu se započítají závodníkovi dva nejlepší dosažené výsledky



Výsledkem v kvalifikačním modelu je pro závodníka tzv. Výkonnostní koeficient

Výpočet výkonnostního koeficientu VK je získán součinem získaných procent v daném
kvalifikačním závodě a přiděleným koeficientem závodu. Koeficient závodů určí šéf reprezentace na základě porovnání obtížnosti závodu a účasti střelců evropské / světové špičky.
Koeficient závodu může být rozdílný pro jednotlivé divize a kategorie.

Příklad:

EEO - 1,5

HS - 1,3

Bathory - 1,1

Miroslav Havlíček

90,74 x 1,5 = 136,11

94,76 x 1,3 = 123,88

97,49 x 1,1 =107,23

Petr Richter

60,29 x 1,5 = 90,43

64,49 x 1,3 = 83,83

60,15 x 1,1 = 66,16

81,82 x 1,3 = 106,36

84,01 x 1,1 = 92,411

Lenka Hořejší

SS
L

6.

ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ ASDS ČR - ČERVENEC, SRPEN 2021

V minulých měsících bylo řešeno:
Zápis do rejstříku spolků o změně statutárního orgánu a kontrolní komise ASDS ČR
Pověřena: Markéta Tischlerová - návrh na zápis podán, čekáme na rozhodnutí rejstřík.soudu
Převod internetové domény www.ipsc.cz do vlastnictví ASDS ČR
Pověřen: Martin Novotný, Vítězslav Kubáč - dokončeno
Majitel domény Tomáš Bém přenechal zdarma ASDS doménu ipsc.cz, převod do vlastnictví
ASDS byl úspěšně dokončen 13.8.2021
Nové logo ASDS ČR
Pověřena: Lenka Hořejší - rozpracováno
Poradní tým odsouhlasil požadavky na nové logo:
Logo by mělo obsahovat: lev/hlava lva, oficiální logo IPSC, text nebo obrázek: Česká republika,
text: Dynamická střelba
Nové e-mailové kontakty vedení ASDS
Pověřen: Vítězslav Kubáč - dokončeno
E-mailová adresa prezidenta ASDS:

rd@ipsc.cz

E-mailová adresa sekretáře ASDS:

office@ipsc.cz

Nová kolekce oblečení pro CNROI
Pověřen: Martin Novotný - rozpracováno
Po konzultacích byly osloveny firmy: ALEA, Burik, Navrátil - vyrobadresu.cz pro vypracování cenových nabídek na dodávky oblečení pro rozhodčí (dresy, bundy, čepice)
Předání agendy mezi generálními sekretáři, účetnictví
Pověřena: Markéta Tischlerová - dokončeno
Airsoft - Mistrovství ČR IPSC Action Air 2022
Pověřen: Martin Novotný, Zbyněk Kovář - rozpracováno
Vypracování návrhu uspořádání MČR v IPSC ActionAir pro věkové kategorie: superjunior, junior,
regular, senior
Předpokládané datum a místo konání: Únor 2022, Brno
Pořadatel: ASDS ČR, Generální partner: Univerzita obrany Brno

ÚKOLY PRO VEDENÍ ASDS ČR - ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2021
Dokončit nové logo ASDS ČR
Pověřena: Lenka Hořejší (do konce září)
Kvalifikační předpoklady CNROI
Pověřen: Petr Švrček , CNROI (do konce září)
Školení rozhodčích - termín září/říjen 2021
Pověřen: Petr Švrček , CNROI
Školení RO hradí ASDS

Soupiska širšího reprezentačního týmu (HG, PCC)
Pověřen: Martin Novotný, Vítězslav Bureš (do konce října)

Nové webové stránky www.ipsc.cz
Pověřen: Vítězslav Kubáč, Martin Novotný (do konce října)

Vícekolové soutěže IPSC pro rok 2022 - soutěžní řády, pravidla (do konce listopadu)
Czech SuperLeague - level 3

(připravuje a schvaluje prezident ASDS)

Hodonický Pohár - level 2

(připravuje a schvaluje organizátor)

Severočeský Pohár - level 1

(připravuje a schvaluje organizátor)

Moravský Pohár - level 1

(připravuje a schvaluje organizátor)

Eggenberg Cup - level 1

(připravuje a schvaluje organizátor)

Černá Hora cup - level 1

(připravuje a schvaluje organizátor)

O pohár obce legionářské - level 1 (připravuje a schvaluje organizátor)
Pracovní schůzka předsedů a organizátorů závodů k přípravám soutěžních řádů proběhne
18.9.2021 v Hotelu La Port Dyjákovičky v 19:00 v prostorách restaurace.

