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Zápis 
z členské schůze/Valného shromáždění členů CzMSSA 

 

 

Místo konání: restaurace Na Mýtince, Knovíz č.p. 146. 

 

Datum konání: 26. listopadu 2016 

 

Prezenční listina: 

K. K. – předseda členské schůze 

Ch. I. – zahájení členské schůze 

K. M. 

K. J. 

P. I. 

H. H. 

H. K. 

C. L. 

Š. J. 

Š. K. 

Č. P. 

Š. S. 

Š. J. 

F. P. 

R. K. 

 

Členská schůze byla svolána prezidentkou CzMSSA zveřejněním pozvánky na tuto schůzi na webových stránkách CzMSSA 

(www.czmssa.cz) dne 15. října 2016. 

 

 

Body jednání: 

1. Vyhlášení výsledků střeleckých soutěží Českého poháru – disciplíny SP, SR, BBP, FP, BBR, vzduchovky. 

2. Vyhlášení mistrů České republiky – disciplíny SP, SR, BBP, FP, BBR. 

3. Volba nového prezidia pro období 2017 – 2019 

Návrhy kandidátů na členy prezidia: - V. Z. - pokladník 

 - K. K. 

 - Ch. I. 

 - C. L. 

 - Š. J. 

Hlasování o kandidátech na členy prezidia: - V. Z. - 15 (člen prezidia pro období 2017 - 2019) 

 - K. K. - 14 (člen prezidia pro období 2017 - 2019) 

 - Ch. I. - 14 (člen prezidia pro období 2017 - 2019) 

 - C. L. - 14 (člen prezidia pro období 2017 - 2019) 

 - Š. J. - 14 (člen prezidia pro období 2017 - 2019) 

4. Volba prezidenta CzMSSA pro období 2017 - 2019: 3mi hlasy zvolena K. K.; 4mi hlasy zvolen pokladník: Z. V.; 

viceprezidenti: L. C., Š. J., I. Ch. 

5. Stav financí CzMSSA 

 Bankovní účet v Kč k 24.11.2016: 130.987,-; členské poplatky za rok 2016 v Kč celkem: 35.000,-; odvody: Kč 28.293,-; 

pokladna přibližně Kč 11.500,-; výdaje v r. 2016 cca. 31 tis. 

6. Návrh na úpravu pravidel Českého poháru a MČR. 

 Návrh K. R. nezahrnovat do hodnocení MČR cizí státní příslušníky, byť jsou organizováni pouze v CzMSSA.  

– Rozhodnuto naprostou většino, že pokud bude CzMSSA jeho jediný, tzn. mateřský klub a nebude organizován v žádném 

jiném zahraničním klubu a bude řádně platit roční členské příspěvky CzMSSA, je plnohodnotným členem CzMSSA s právem 

reprezentovat CzMSSA na ME a MS a MČR. 
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 Návrh J. Š. na úpravu propozic ČP v souvislosti s hodnocením výsledků – 13ti hlasy odhlasováno, že se pohárové výsledky 

se budou v dané disciplíně vyhlašovat v tom případě, kdy se v průběhu daného roku zúčastní nejméně 4 střelci a do 

závěrečného hodnocení ČP se počítají výsledky dle klíče uvedeného v propozicích platných pro daný rok a pokud se střelec 

zúčastní méně než 3 kol ČP, budou se mu počítat dosažené výsledky (tzn. z jednoho, potažmo dvou kol) plus 0. Hlasování 

se zdrželi 2 členové CzMSSA. 

 Agregáty v ČP zůstanou jako doposud, do hodnocení se budou počítat i výsledky byť z jedné odstřílené disciplíny – přijato 

jednomyslně. 

7. Seznámení členů CzMSSA s plánem siluetových střeleckých akcí na rok 2017. 

8. Propozice Českého poháru pro rok 2017 budou vytvořeny do konce tohoto roku. 

9. Finanční příspěvek pro střelce, kteří se zúčastní ME nebo MS. 

 Příspěvek Kč 2.000,- pro člena CzMSSA, který bude reprezentovat ČR na ME nebo MS, které proběhne mimo ČR. 

 Odměna pro střelce, který získá medaili v celkovém hodnocení v jednotlivých disciplínách těchto závodů (tj, ne agregát, ne 

světový pohár): 

o 1. místo: Kč 5.000,- 

o 2. místo: Kč 3.000,- 

o 3. místo: Kč 1.000,- 

10. ME 2017 

Prezidium CzMSSA pověřuje organizací a s tím spojené administrativy 20. ME a světového poháru v r. 2017 2 členy prezidia 

L. C. a J. Š. a bere na vědomí, že toto ME proběhne na střelnici v Ludvíkovicích u Děčína, jejímž provozovatelem je Lucy s.r.o. 

Prezidium pověřuje tyto členy podáním žádosti o dotaci € 3.000,- u AETSM, výběrem startovného a úhradou odvodu ze 

startovného AETSM. 

11. Různé. 

 Čl. příspěvky pro rok 2017 zůstávají ve stejné výši jako v r. 2016, tj. Kč 500,-. 

 Překlad aktuálních pravidel IMSSU do češtiny – I. Chl. – rozhodování prezidia CzMSSA o ceně překladu – návrh I. Chm. 2-

3 tisíce, J. Š. a L. C. 5 tis. – rozhodnuto 3mi hlasy pro, jeden se zdržel hlasování. Pracovní verze pravidel bude vyvěšena na 

web CzMSSA k připomínkování členů CzMSSA. 

 

 

 

Zapsala 26. listopadu 2016: 

 

 

K. K. 

 _______________ 

 

 

 

Správnost ověřili: 

 

 

I. Ch. 

 _______________ 

 

 

 

 

L. C. 

 _______________ 

 

 

 

 

J. Š. 

 _______________ 

 

 

 

 

 

 


