Výnos STK č. 3
ZÁVAZNÉ NORMY POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR
1. Mistrovství České republiky (dále jen M ČR) je pořádáno vždy jako národní bez přístupu
zahraničních závodníků, toto se netýká cizinců řádně registrovaných v ČŠS a splňujících
bodová kritéria pro účast.
2. M ČR určuje mistra ČR, stříbrného medailistu a 2 bronzové medailisty pro daný rok,
zbraň a věkovou kategorii.
2.1. V rámci dvoustupňové organizace M ČR účastnit se M ČR mají právo jen závodníci,
kteří v odpovídající zbrani a kategorii získali dle aktuálního žebříčku pro nasazení do
M ČR nejméně 10 bodů (senioři), 8 bodů (junioři), 6 bodů (kadeti), 4 body (žáci a
mladší žáci) a 3 body (mini žáci). Možnost účasti bez zisku určeného počtu bodů je
pouze pro reprezentanty v moderním pětiboji, kteří mohou svou účastí zkvalitnit M
ČR, ale v průběhu roku nemají možnost pravidelně se šermířských soutěží
zúčastňovat. Platí to pouze pro M ČR seniorů a seniorek a maximálně pro 2 osoby
v každé soutěži. Žádné jiné výjimky nejsou povoleny.
2.2 Dle výnosu č. 3 bod 3 jsou účastníci M ČR povinni:
Prezentovat a přihlásit se nejméně 30 min. před zahájením soutěže.
3. Pro kvalitní a důstojné zajištění M ČR, které představuje v každé zbrani i kategorii
vrcholnou domácí soutěž, je pořadatel povinen postupovat dle výnosu č. 1 a dále je
povinen zajistit:
vyvěšení státní vlajky a zahájení či ukončení soutěže státní hymnou;
předání medailí, které si pořadatel vyzvedne v sekretariátu ČŠS;
předání diplomů.
4. Po soutěži jednotlivců pořadatel dopočítá žebříček Českého poháru. Do žebříčku je M ČR
započítáno s koeficientem 3 a mistr obdrží koeficient 5. Poté je vyhlášen vítěz Českého
poháru, kterému bude předán diplom a medaile nebo pohár.
5. Soutěže M ČR družstev probíhají v rámci jednorázové soutěže. Soutěž je vybojována a
uděleny jsou medaile při počtu nejméně 3 startujících družstev z 2 různých oddílů. Vždy
musí být dodržena zásada, že družstva jsou oddílová tj. každé družstvo je složeno ze členů
jednoho oddílu.
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