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1. NÁZEV  SOUTĚŽE
1.1. Mistrovství České republiky v  kolektivní střelbě  z velkorážové pistole a 
revolveru – Extraliga REPIKO 2009.
1.2. X. ročník

2. POŘADATEL 
Společnost českých střelců ( dále jen SČS )

3. ORGANIZÁTOŘI
3.1. KVZ Ametyst Tišnov
3.2. KVZ Karlovy Vary
3.3. SBTS Svitavy Alfa
3.4. SBTS a KVZ Most
3.5. KVZ Teplice
3.6. SBTS Moravská Třebová
3.7. SČS

4. PRAVIDLA
Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení kolektivních střeleb 
z velkorážové pistole a revolveru - REPIKO. Pravidla SČS, SVZ a SBTS ČR.

5. DISCIPLÍNA
5.1. Kolektivní střelba  REPIKO expres  s papírovými terči.
5.1.1. Jeden papírový terč SČS –D2. Zóny A=11, B=10, C=9, D=8.
5.1.2. 30 kovových padacích terčů Pepper Popper, Tower a Gong. Z toho 
nejméně 10 terčů Gong.
5.1.3. Hodnocení disciplíny H=z-t. V papírovém terči nesmí být více než 10 
zásahů. Za každý nadpočetný zásah se odečte z výsledku nejlepší zásah. 
Hodnotí se 10  zásahů  (10 nejhorších zásahů )v terči SČS-D2 minus 
dosažený čas na setiny vteřiny. Podmínkou hodnocení provedení disciplíny je 
sestřelení všech 30 kovových padacích terčů.

6. HODNOCENÍ  SOUTĚŽE
6.1. Pořádá se šest základních kol extraligy + finálové kolo. Každému 
družstvu se započítají 3 lepší výsledky se základních kol. Nejlepších 15 
družstev po součtu výsledků se základních kol se může zúčastnit finálového 
kola. Přeborníkem České republiky a vítězem extraligy REPIKO se stane 
družstvo, které ve třech počítaných základních kolech extraligy + finálové 
kolo, získá dohromady nejvíce bodů. Vítěz extraligy může získat maximálně 
450 ( 300 + 150 ) bodů.
6.2. Vítěz základního kola získá 100 bodů. Další družstva pak tolik bodů, 
kolik procent tvoří jejich výsledek v poměru k výsledku vítěze kola. Vítěz 
finálového kola získá 150 bodů a další družstva pak tolik bodů, kolik procent 
tvoří jejich výsledek v poměru k výsledku vítěze finálového kola. Hodnocení 
se provádí na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. Při rovnosti bodů 
rozhodne o celkovém pořadí a) výsledek finálového kola, b) rozstřel.



7. HERNÍ  SYSTÉM
7.1. REPIKO střílí tříčlenná družstva ( minimálně však dvoučlenná ).
7.2. 
7.2.1. Do extraligy 2009 se registrují tříčlenná družstva. Členství v družstvu 
není omezeno  ani klubem, ani svazem ani územím. Podmínkou je, že 
členové družstva musí být buď členy SČS, SVZ ČR, SBTS ČR nebo ČMSJ a 
musí při soutěži splňovat další podmínky stanovené všeobecnými 
sportovními pravidly SČS, SVZ a SBTS ČR.
7.2.2. Každého zvoleného kola ligy včetně finálového se musí z tříčlenného 
družstva zúčastnit vždy nejméně dva registrovaní členové.
7.2.3. Každé družstvo má právo si na každé konkrétní kolo smluvně do 
družstva zavázat jakéhokoliv člena výše uvedených svazů, s výjimkou 
jmenovitě registrovaných členů družstev pro extraligu. Vždy však do počtu 
maximálně 4 členů družstva. Ve skutečnosti tedy jednoho, maximálně však 
dva střelce. 
7.2.4. Členové družstva, včetně smluvních střelců, se smějí  v každém 
turnaji, pro každé provedení disciplíny, libovolně střídat.
7.3. V každém základním turnajovém kole extraligy se disciplína střílí 
celkem 4 x. Každému družstvu se do celkového hodnocení kola započítají tři 
lepší výsledky. Ve finálovém kole se disciplína střílí celkem 6x. Každému 
družstvu se do celkového hodnocení započítá pět lepších výsledků.
7.4. Povinnost družstva zúčastnit se všech kol se nestanovuje. 
7.5. Nezúčastní-li se daného kola extraligy všechna družstva, může 
organizátor soutěž doplnit družstvy z řad členů své organizace, vždy však 
mimo soutěž. 

8. ÚČAST 
8.1.
8.1.1.Soutěže se mohou zúčastnit družstva SČS, SBTS ČR,SVZ ČR a ČMSJ. 
Počet účastníků není omezen. Uzávěrka registrací (přihlášek) je 
31.12.2008!!!
8.1.2.  Družstvo musí celou extraligu střílet pod názvem který si zvolí. Název 
je libovolný, ale  musí na počátku obsahovat zkratku SČS, KVZ, SBTS, nebo 
ČMSJ.
8.2. Definitivní složení registrovaných družstev musí být zapsáno 
v souhrnném seznamu účastníků extraligy nejpozději do konce února 
2009! U každého družstva musí být kromě názvu družstva, příjmení a jmen 
uvedena  adresa kapitána družstva, včetně emailu a telefonického spojení.
8.3. Přihlášky volnou formou se zasílají písemně na adresu Luděk Dvořák, 
5.května 163, 440 01 Louny, nebo elektronickou poštou na adresu tsl@iol.cz.
8.4. Doklady pro prezentaci
8.4.1. Platný členský průkaz některé z výše uvedených organizací – u 
registrovaných členů družstev kontrola dle souhrnného seznamu účastníků 
extraligy.
8.4.2. Zbrojní průkaz,  technický průkaz zbraně.



9. ORGANIZÁTOŘI – TERMÍNY A  MÍSTA  KONÁNÍ
1.kolo - KVZ Ametyst Tišnov - 21.3.2009 - Tišnov
2.kolo - KVZ Karlovy Vary - 11.4. 2009  - Březová u Karlových Varů
3.kolo - SBTS Svitavy Alfa - 9.5. 2009  - Svitavy
4.kolo - SBTS a KVZ Most - 20.6. 2009  - Most Čepirohy
5.kolo - KVZ Teplice - 11.7. 2009  - Žalany
6.kolo - SBTS Moravská Třebová - 15.8. 2009 – Moravská Třebová
7.kolo – Finále - SČS  - 5.9.2009 – Chlum  Louny 

10. REGISTRAČNÍ  POPLATEK
V každém turnajovém kole extraligy uhradí každý soutěžící jednotlivec 
registrační poplatek ve prospěch organizátora ve výši 100,- Kč.

11.  TITULY, CENY
11.1. Organizátor každého turnajového kola extraligy zajistí pro tři 
nejúspěšnější družstva medaile, poháry, nebo jiné ocenění dle svých 
finančních možností.
11.2. Vítězné družstvo extraligy REPIKO 2009 získá titul přeborníka České 
republiky v kolektivní střelbě z velkorážové pistole a revolveru pro rok 2009. 
11.3. Tři nejlepší družstva v extralize REPIKO 2009, každý jednotlivec 
účastník finálového kola, obdrží poháry věnované Společností českých 
střelců.

12. PROPOZICE
12.1. Propozice jednotlivých extraligových kol zpracuje vždy organizátor, 
který je rozešle kapitánům všech registrovaných družstev nejpozději 14 dní 
před konáním turnaje.
12.2. Funkcionáře a rozhodčí jednotlivých extraligových kol stanovují 
v propozicích organizátoři.
12.3. Pořadatel kromě rozeslání pravidel,  rozešle všem organizátorům 
souhrnný seznam registrovaných družstev včetně kontaktních adres a 
telefonů a tabulky pro presentaci, technickou prohlídku zbraní a hodnocení 
soutěže. Průběžné výsledky budou rozesílány elektronickou poštou.

13. ZBRANĚ  A  STŘELIVO
Zbraně a střelivo dle pravidel SČS, SBTS ČR a SVZ ČR. Odpor na spoušti 
zbraně bude měřen při presentaci.

14. RŮZNÉ
14.1. Případné změny termínů, nebo míst konání, z důvodů 
nepředvídatelných okolností, budou všem registrovaným družstvům včas 
oznámeny.
14.2. Start k plnění discipliny proběhne ve všech kolech z přípravné čáry se 
zbraní připravenou na podložce na palebné čáře, dle všeobecných pravidel 
SČS, SVZ ČR a SBTS ČR.
14.3. Hodnocení terče SČS-D2. Zásahu v terči, který se svým vnějším 
průměrem dotýká hranice zóny, nebo tuto hranici přesahuje se přisoudí 



vyšší bodová hodnota. Zásahu který se hranice zóny nedotýká se přisoudí 
nižší bodová hodnota.

14.4.Pořadatelé jednotlivých kol jsou povinni dodržovat  vzdálenost terčů od 
palebné čáry v rozsahu 20 až 30 m. Pokud bude vzdálenost terčů z důvodu 
místních podmínek menší, nemohou se uznávat výkonnostní třídy.
14.5. Kvalifikace rozhodčích SBTS ČR, SVZ ČR a SČS se vzájemně uznávají.
14.6. Tato pravidla nabývají platnost dnem 11.9.2008. Od tohoto data 
začíná registrace přihlášek.

15. SCHVALOVACÍ ČÁST
Schváleno po dohodě s jednotlivými organizátory turnajových kol extraligy 
REPIKO 2009 Výkonnou radou Společnosti českých střelců dne 11.9.2008.
               Předseda KVZ Ametyst Tišnov           Jan Kohoutek
               Předseda KVZ Karlovy Vary               Zdeněk Bazoni
               Předseda KVZ Most                           Jindřich Hrneček
               Předseda SBTS Svitavy Alfa               Lubomír Dostál
               Předseda KVZ Teplice                        Jan Prepletaný
               Předseda SBTS Moravská Třebová     Libor Kadlec
               President SČS                                   Luděk Dvořák

16. VÍTĚZOVÉ  PŘEDCHOZÍCH  ROČNÍKŮ
I.ročník 2000 – SČS  
Vlk Pavel, Herink Josef, Kolařík Svatopluk j. 
II.ročník 2001 – SČS 
Vlk Pavel, Herink Josef, Steklý Vladimír
III.ročník 2002 – SČS  
Vlk Pavel, Herink Josef, Kolařík Svatopluk s., Kolařík Svatopluk j., 
Procházka Jan
VI.ročník 2003 – KVZ Mokrá 
Neumann Michal, Jedlička Jiří, Havlíček Ondřej, Januš Miroslav, Zátrapa 
Jiří
V.ročník 2004 – KVZ Mokrá 
Neumann Michal, Jedlička Jiří, Havlíček Ondřej, Januš Miroslav, Sousedík 
Pavel
VI.ročník 2005 – KVZ Mokrá  
Neumann Michal, Jedlička Jiří, Havlíček Ondřej, Januš Miroslav, Zátrapa 
Jiří
VII.ročník 2006 – KVZ Mokrá 
Neumann Michal, Jedlička Jiří, Havlíček Ondřej, Januš Miroslav
VIII.ročník 2007 – KVZ Mokrá
Neumann Michal, Jedlička, Jiří, Havlíček Ondřej, Sousedík Pavel
IX.ročník 2008 - SČS 
Kail Horst, Herink Josef, Hodinka Ladislav, Vacek Martin
X.ročník 2009 -


