Dodatek č. 2/2012
Střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., ze dne 24.06.2006, ve znění
Dodatku č. 1/2009, ze dne 13.06.2009.
I.
1) Celý text článku 1.4. se nahrazuje tímto novým zněním:
„1.4. Soutěž jednotlivců se rozděluje do kategorií, které se uplatní jen při počtu
minimálně 6 účastníků dané kategorie (s výjimkou kategorie juniorů a žen, kdy
pořadatel soutěže může tuto kategorii uznat i při nižším počtu juniorů a žen).
Kategorie se ustanovují takto : junioři – ve věku do 20 let včetně, muži (senioři)
od 21 do 55 let včetně, veteráni – ve věku 56 let a starší a ženy. Stáří závodníka se
posuzuje podle věku, kterého závodník dosáhne v příslušném kalendářním roce
bez ohledu, zda se závod koná před nebo po datu jeho narození.“
2) V článku 19.1. se na konec první věty vkládají slova:
„(puškohledu), závěru a zásobníku.“
3) Celý text článku 19.4. se nahrazuje tímto novým zněním:
„19.4. Kulové zbraně, které vyhovují platné legislativě v dané zemi (tedy i v ČR), jsou
povoleny. Zbraně vybavené různými druhy bipodů (nožky), úsťových brzd,
kompenzátorů, tlumičů, závažím a vyvážením jsou zakázány. Rovněž pažby tvaru
botky s hákem nebo jen pažby s rámem a houbovitým předpažbím (např. nalepený
molitan, pěnová guma apod.) jsou zakázány. Plné pažby s nastavitelnou lícnicí a
botkou, případně s otvorem v rukojeti jsou povoleny.“
4) V článku 19.9. se celý text uvedený pod písm. b) nahrazuje tímto novým zněním:
„b) Pažby s nastavitelnou lícnicí a botkou, případně s otvorem v rukojeti jsou
povoleny. Nejsou přípustné nastavitelné botky s háky apod.“

5) V článku 21.6. se celý text předposlední odrážky nahrazuje tímto novým zněním:
„- střelec může ihned po povelu pro vypuštění terče zalícit zbraň.“

6) Celý text článku 22.2. se nahrazuje tímto novým zněním :
„22.2. Myslivecké disciplíny
a) Lovecké kolo – kap. 27, 28.
b) Lovecký skeet – kap. 31.
c) Baterie – kap. 36.
d) Universální trap – čl. 26.2.
e) Americký trap – čl. 26.2a
f) Lovecký parkur – Pravidla FITASC, viz písm. i) dále.
g) Vysoká věž – kap. 29., čl. 26.4.
h) Zajíc (liška) na průseků – kap. 30.
i) Kombinovaná lovecká střelba - střílí se podle Pravidel FITASC pro kombinovanou střelbu s účinností od 01.01.2009 (dále jen „pravidla FITASC“), která
upravila a překlad schválila SK ČMMJ dne 10.3.2009 (aktualizováno změnou
pravidel FITASC s účinností od 01.01.2012 - vydal ASAT).“
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7) V článku 30. se poslední věta předposledního odstavce nahrazuje tímto novým zněním:
„Při střelbě zajíce na průseku střelec může zacílit zbraň ihned po povelu pro vypuštění
terče.“

8) Do kapitoly 38. Lovecký pětiboj se vkládá nový článek 38.4. tohoto znění:
„38.4. Kombinovaná lovecká střelba
Je novou loveckou disciplínou, která se střílí i na mezinárodních (světových a
evropských) soutěžích. Střílí se podle pravidel FITASC a jako „Přebor ČMMJ“
byla zařazena v roce 2010. Obsahuje disciplíny pro kulovou a brokovou střelbu.
a) Při střelbě kulí se střílí:
aa) Klasický kulový čtyřboj na 100 m.
ab) Běžící kňour na 50 m, který se střílí dle výběru střelce 3x zleva doprava a
2x zprava doleva nebo naopak. Při disciplíně běžící kňour může střelec po
zavolání zalícit zbraň.
b) Střelba broky představuje:
ba) Compak Parcour (viz pravidla FITASC, odkaz v článku 22.2. písm.i).
bb) Lovecký trap (viz pravidla FITASC, odkaz v článku 22.2.písm i).
9) V článku 40.3. se celá úvodní věta části uvedené pod písm.b) nahrazuje novým zněním
takto:
„b) dosáhnou-li dva nebo více závodníků stejného výsledku, rozhodne se o prvním
až třetím místě rozstřelem při soutěžích i přeborech, a to:“
10) V článku 40.3. se v části uvedené pod písm. b) z názvu odstavce dosud označeného slovy
TRAP a UNIVERZÁLNÍ TRAP vypouští slova UNIVERZÁLNÍ TRAP, přičemž zbývající
text odstavce zůstává beze změn. Název odstavce nově zní takto:
„TRAP“
11) Do článku 40.3. v části uvedené pod písm. b) se mezi odstavec označený slovem „TRAP“ a
odstavec označený slovy „SKEET“(lovecké kolo, lovecký skeet) vkládá nový odstavec
tohoto znění:
„UNIVERZÁLNÍ TRAP a AUTOMATICKÝ TRAP
Všichni střelci se shodným výsledkem střílí novou položku 25 terčů dle pravidel
FITASC.“
12) V článku 40.6. se první věta nahrazuje novým textem tohoto znění:
„ Při přeboru ČMMJ v disciplíně univerzální trap nebo automatický trap se finále nestřílí.
V disciplíně trap (olympijský) bude prvních 6 střelců střílet finálovou položku na 25
terčů.“
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13) V článku 40.6.1. se v první větě vypouští slovo „univerzálního“.
14) V článku 40.6.2. se v první větě vypouští slovo „univerzálního“.
II.
Text střeleckého řádu ČMMJ nedotčený úpravami obsaženými v Dodatku č. 2/2012, zůstává
beze změn.
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III.
Dodatek č. 2/2012 byl schválen Mysliveckou radou ČMMJ, o. s., dne 1. února 2012.
Sbor zástupců ČMMJ, o. s., Dodatek č. 2/2012 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s., schválil dne
9. června 2012, a to se zpětnou účinností od 1. dubna 2012.
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