IMSSU Minutes 2012
4. dubna 2012, 20:20 hod
1. Zpráva prezidenta
Prezident uvedl, že od generálního shromáždění v roce 2010 nedošlo k žádnému setkání
Rady IMSSU, tj. co se týká záležitostí Rady, není o čem podávat zprávu.
2. Zpráva generálního tajemníka
Generální tajemník upozornil na to, že IMSSU funguje již 20 let. Zatímco je aktivní, počet
siluetových střelců několik let klesá. Naším cílem musí být udržet naše závodníky a také
získat nové. Naše snaha musí směřovat k dosažení tohoto cíle.
Obdržel jsem a odpověděl na dotazy ohledně IMSSU Řecka a Thajska. S Řeckem
proběhla nějaká komunikace, ale již několik měsíců od Řeků nemám žádné nové zprávy.
S Thajskem žádná další komunikace neproběhla.
Těsně před odjezdem na MS v JAR jsem obdržel e-mail ze Španělska požadující
informace o IMSSU a s žádostí aby bylo odpovězeno pokud možno ve španělštině.
Před dvěma roky požádala Malta o odklad plateb ročních poplatků. Před dvěma týdny
jsem platbu obdržel.
3. Zpráva o stavu financí
Podílové investiční fondy: 50.468,75€
Bankovní účet: 3.250,21€
Celková částka: 53.718,96€.
Náklady za poslední dva roky:
Jídlo delegátů 2010: 453€.
Webové stránky IMSSU: 2.730,50€ (říjen 2010) + 1.463€ (červenec 2011).
Výměna počítače generálního tajemníka: 350€.
Bankovní poplatky: 55€ + 16,89€.
Roční poplatky provozovateli webových stránek IMSSU: 71,76€.
K těmto nákladům musíme ještě připočítat náhrady za cestu prezidenta na shromáždění
v roce 2010 a 2012 a jídlo delegátů 2012.
4. Schválení účtů
JAR navrhla schválení zprávy o stavu financí. Toto bylo podpořeno Austrálií.
Zpráva o stavu financí byla schválena jednomyslně.
5. Obnova Rady
Protože bylo více volných pozic než nominací, prezident požádal o schválení 11
nominovaných členů. Přítomní jednotně souhlasili a 11 nominovaných členů bylo
prohlášeno za zvolené do Rady:
BOUTCHER Rob Australia
DE LANGE Phillip South Africa
DEWSBURY David Australia
GLOSIMOT Birger Norway
KOUKAL Klara Czech Republic
LAMPRECHT Peter Austria
MÄKELÄ Sami Finland
SCHUH Sigrid Germany
STARKE Ludy South Africa
THEELEN Harrie Netherlands
ZWIAUER Ernst Austria
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6. Předseda doporučil stažení bodu 6 agendy, protože není ve shodě se stanovami
IMSSU.
7. Volba prezidenta
Jean-Pierre Beurtheret navrhl Roba Boutchera. Návrh byl jednomyslně schválen.
8. Volba 6 viceprezidentů
Následující členové byli zvoleni viceprezidenty:
1. Ludy Starke South Africa
2. Phillip de Lange South Africa
3. David Dewsbury Australia
4. Birger Glosimot Norway
5. Sami Mäkelä Finland
6. Sigrid Schuh Germany
9. Volba viceprezidenta určeného k dohlížení nad financemi
Jedinou nominovaná byla Sigrid Schuh a byla též jednomyslně prohlášena zvolenou.
10. Umístění sídla IMSSU
Generální tajemník upozornil, že oficiálním sídlem IMSSU je v FFTir. FFTir se
přestěhovala na novou adresu, a proto musí být v souladu se stanovami IMSSU tato nová
adresa schválena. Přítomní jednomyslně schválili změnu adresy.
Sídlo IMSSU:
FFTir - IMSSU
38, rue Brunel
75017 PARIS
FRANCE
11. Členské příspěvky
Doporučení, aby se v této věci nic nezměnilo, bylo schváleno jednomyslně.
Poplatky zůstávají na 1,25€ za člena s tím, že minimální poplatek je 60€ a maximální
600€. Členská země zaštiťující MS, musí odvést IMSSU 5% ze startovních poplatků
vybraných v rámci mistrovství.
12. Změny sportovních pravidel (všechny odhlasované změny vstupují v platnost
k 01.01.2013):
12.1. Vzrůst počtu disciplín:
Mnoho návrhů, předložených velmi opožděně, se týkalo zvýšení počtu disciplín. Prezident
navrhnul, aby se o zmíněných návrzích v rámci tohoto shromáždění neotvírala diskuse,
protože členské země neměly dostatek času zvážit tuto záležitost. Existuje již 14 disciplín
a zvýšení jejich počtu by mělo být velmi dobře zváženo. Norsko navrhlo, aby všechny
přijaté návrhy týkající se představení nových disciplín, byly ponechány k diskusi Radě a
jejímu rozhodování. Austrálie tento návrh podpořila. Návrh byl přijat jednomyslně.
12.2. BBR disciplíny:
Prezident upozornil na skutečnost, že s BBR disciplínami jsou problémy kvůli chybějícím
500m střelnicím. Doporučil zabývat se na tomto shromáždění všemi návrhy týkajícími se
problematikou BBR jako celkem. Přítomní souhlasili.
Po následné dlouhé diskusi o velikosti střelnic, rozměrech terčů, vzdálenostech, na které
by se mělo střílet apod., byl následující návrh jednomyslně schválen.
Jestliže země nominovaná pro MS nemá žádnou 500m střelnici, kde by bylo možno střílet
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BBR disciplíny, bude zorganizován náhradní závod.
BBR disciplíny se budou střílet na 200m střelnici na poloviční (Field Pistol) siluety. Kuřata
budou na 100m vzdálenosti, prasata na 150m vzdálenosti, a krůty s berany na 200m
vzdálenosti. Kromě terčů a vzdáleností se disciplíny budou střílet v souladu s IMSSU BBR
pravidly.
Do „General Technical Rules for all rifle events (Všeobecná technická pravidla pro
všechny puškové disciplíny)“ bude vložen následující paragraf, a to do Sekce V: „Shooting
procedures (Metodiky střelby)“:
V případě, že v členské zemi, která pořádá MS, není k dispozici 500m střelnice, bude
zorganizován náhradní BBR závod na 200m střelnici. BBR disciplíny se budou střílet podle
BBR pravidel s výjimkou použití polovičních (Field Pistol) siluet, a to na následujících
vzdálenostech:
 Kuřata na 100 metrech.
 Prasata na 150 metrech.
 Krůty na 200 metrech.
 Berani na 200 metrech.
12.3. Oddělené MS pro pistolové a puškové disciplíny:
Návrh rozdělit MS zvlášť na pistolové a puškové mistrovství bylo shromážděním shledáno
jako rozvratné a proti duchu stanov IMSSU. Mnoho členských zemí je přesvědčeno, že
rozdělení by mohlo vést k úpadku puškových disciplín.
Návrh byl většinou hlasů zamítnut.
12.4. Adopce NRA pravidel pro Big Bore Hunting Rifle:
Po diskusi a vyslechnutí komentáře amerického delegáta se návrh jevil jako
upřednostňující honbu za vybavením a pravděpodobně znevýhodňující nové střelce.
Návrh byl většinou hlasů zamítnut.
12.5. Zákaz dioptrů v disciplínách SBPP a SBPR:
O návrhu bylo dlouze diskutováno. Bylo poukázáno na to, že pokud bude návrh přijat,
mohlo by to vést ke ztrátě střelců, kteří preferovali použití dioptrů ve Small Bore.
Návrh byl přijat většinou hlasů.
Od 1. ledna 2013 SBPP a SBPR budou limitovány na otevřená mířidla – muška a hledí
(jako u BBP).
12.6. Zákaz dioptrů v disciplíně SBPS:
Návrh byl většinou hlasů zamítnut.
12.7. Povolení dioptrů v disciplíně FPP:
Návrh byl většinou hlasů zamítnut.
Modifikace „General Technical Rules for all handgun categories (Všeobecná technická
pravidla pro všechny pistolové disciplíny)“ dle bodů 12.5/6/7, „Sekce II: Production rules
(pravidla production)“:
Dioptry nejsou povoleny na pistolích používaných v disciplínách production pro BBP
disciplíny (revolver, production a standing), stejně tak v kategoriích SBPP a SBPR a též
kategorii FPP.
Dioptry jsou povoleny pouze v kategorii SBPS a FPAS.
12.8. Povolení všech druhů aftermarketových (dodatečně vyrobených) hlavní na T/C
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Contender, G2 a Encore frames. Povolení zkrácení hlavní Anschutz Exemplar, aby
odpovídaly pravidlům production.
Návrh byl jednomyslně schválen.
Modifikace „General Technical Rules for all handgun categories (Všeobecná technická
pravidla pro všechny pistolové disciplíny)“, „Sekce II: Production rules (pravidla
production)“:
Všechny značky výměnných hlavní jsou povoleny pro T/C Contendery, G2, Encore a
Encore Pro Hunter, plus delší originální nebo aftermarketové T/C hlavně zkrácené na 10“
¾, za předpokladu, že odpovídají stejným materiálem, vrtáním a profilem.
Anschütz Exemplar s 10“ a 14“ hlavněmi mohou být zkráceny na 7,5“ pro použití
v kategoriích production.
12.9. Modifikace pravidel production:
Proběhla poměrně dlouhá diskuse o návrhu, zda vyškrtnout podmínku, podle které
nemůže být pistole považována za production pokud není dostupná nejméně 1 rok a
nebylo vyrobeno alespoň 30 ks. Shromáždění se shodli, že tuto podmínku nebylo možné
vymoct a proto by měla být vymazána.
Návrh byl schválen jednomyslně.
Modifikace „General Technical Rules for all handgun categories (Všeobecná technická
pravidla pro všechny pistolové disciplíny)“, „Sekce II: Production rules (pravidla
production)“, paragraf „A. Production Pistol“:
A. Production Pistol
Následující věta:
„Pistole, která je vyráběna již nejméně jeden rok a je nebo byla jako katalogová položka
ihned dostupná široké veřejnosti, kdy byla prokázána výroba alespoň 30 ks, s otevřenými
mířidly.“
se nahrazuje:
„Pistole, s jejími technickými specifikacemi, která je ihned dostupná široké veřejnosti.“
12.10. Použití polovičních Field Pistol terčů pro disciplínu BBPU (min. kalibr 6mm/.243)
Návrh byl přijat jednomyslně.
Modifikace „General Technical Rules for all handgun categories (Všeobecná technická
pravidla pro všechny pistolové disciplíny)“, „Sekce III: Unlimited“, paragraf „B. nelimitované
náboje“:
B. nelimitované náboje
a) Big bore:
Věta „žádné jiné limity“ se nahrazuje „Pro disciplínu unlimited, která se střílí na poloviční
terče, je minimální kalibr 6mm (.243“)“.
Modifikace „Special Technical Rules for the BBP category (Zvláštní technická pravidla pro
BBP kategorii)“, paragraf „B. Specifikace terčů“:
Vkládá se následující věta: „Pro disciplínu Unlimited budou použity poloviční (Field Pistol)
terče.“
Modifikace „Special Technical Rules for the BBP category (Zvláštní technická pravidla pro
BBP kategorii)“, paragraf „D. Berani“:
Vkládá se následující věta: „Toto pravidlo se nepoužije na poloviční berany použité pro
disciplínu Unlimited.“
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12.11. Použití malorážkových puškových terčů (SBR terčů) pro disciplínu SBPU.
Návrh byl přijat většinou hlasů.
Modifikace „Special Technical Rules for the SBP category (Zvláštní technická pravidla pro
BBP kategorii)“, paragraf „B. Specifikace terčů“:
Vkládá se následující věta: „Pro disciplínu SBPU budou použity SBR terče.“
12.12. Využití existujících IMSSU fondů pro sponzorování členských zemí pořádajících
MS:
Detaily návrhu:
IMSSU poskytne možnost sponzorovat členskou zemi pořádající MS, jestliže to bude
nutné. Aby žádající členská země mohla obdržet finanční pomoc, musí být pořádající zemí
MS schválenou shromážděním IMSSU. Detailní písemná žádost musí být zaslána Radě
IMSSU nejméně jeden rok před konkrétním datem pořádání MS. Peníze budou vyplaceny
po prokázání zaplacení faktur. Nejvyšší možná částka, kterou je možno získat, je 5.000€.
Návrh byl přijat jednomyslně.
12.13. Návrh povolit více než jeden tým pro aggregate.
Návrh byl zamítnut většinou hlasů.
13. Žádost o pořádání MS 2014:
Česká republika byla jedinou žádostí obdrženou v daném termínu.
Žádost byla jednomyslně schválena.
14. Různé otázky:
JAR dala najevo své přesvědčení, že pravidla pro vzduchovou pušku a vzduchovou
pistoli adoptovaná shromážděním 2010 byla nepřesně zaznamenána v Minutes 2010.
Finsko souhlasilo a sdělilo, že bylo přesvědčeno, že byla adoptována pravidla NRA.
Schůze souhlasila, že byla adoptována NRA pravidla.
Správné vzdálenosti jsou:
Pro vzduchové pušky:
 Kuřata – 18 metrů.
 Prasata – 27 metrů.
 Krůty – 33 metrů.
 Berani – 41 metrů.
Pro vzduchové pistole:
 Kuřata – 10 metrů.
 Prasata – 12 metrů.
 Krůty – 15 metrů.
 Berani – 18 metrů.
Ukončení schůze: 22:40 hod.
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