
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA 
ze dne 4. 4. 2011 

 
 
program jednání : rozdělení slotů - WS Rhodos 2011 - klíč 
 
 
účastni :   Roman Šedý 
   Jiří Marek 
   Jiří Šedina 
   Pavel Dadák 
   Jakub Heglas 
   Kvido Klecanda 
   Miroslav Kuchta 
 
způsob jednání :  elektronická komunikace 
 
 

1. 
 Prezidium APS ČR již na svém dřívějším zasedání rozhodlo, ve smyslu Soutěžního řádu, čl. 2. 
"Závody, započítávané do nominačních závodů" o tom, že nominačními závody pro získání reprezentačních 
míst, jsou : 
-  Superliga Znojmo,  
- RELAX, 
- Superliga Žalany, 
- CNC  pistole, 
 
 kdy na základě výsledků, dosažených jednotlivými zájemci o účast na WS Rhodos, budou nominováni 
konkrétní střelci. 
 
 
 
 

2. 
 S ohledem na počet přidělených míst, prezidium APS ČR zvažovalo rozdělení těchto míst k jednotlivým 
divizím a kategoriím. 
 Toto téma pak bylo diskutováno s předsedy klubů na poradě předsedů, která se uskutečnila dne 26.3. 
2011 . Zde byli členové vyzvání k zaslání návrhů na rozdělení přidělených míst. 
 
 Na poradě předsedů a v následném období byly doručeny prezidiu APS ČR návrhy : 
 
- Zdeňka Němečka, 
- Kateřiny Šustrové, 
- Jiřího Šerého, 
- Milana Trkulji. 
 
 
 Těmito návrhy bylo zejména apelováno na rychlost rozhodnutí tak aby se střelci mohli dostatečně 
připravit na reprezentaci. 
 Dále bylo apelováno na to aby prezidium neupřednostňovalo jakékoliv individuální záměry. 
 
 
 Taktéž byly prezidiu doručeny návrhy na to aby byl Milan Trkulja jmenován do funkce manažera týmu 
ČR, dále aby pan Trkulja převzal záštitu nad celou reprezentací a byl nápomocen při získání dalších případných 
reprezentačních míst a aby byl nápomocen při nominování jednotlivých reprezentantů. 
 
 
 
 
 



USNESENÍ 
 
 Prezidium APS ČR, po projednání všech došlých návrhů rozhodlo takto : 
 
1. Jelikož v organizační struktuře APS ČR není obsažena pozice "manažer týmu ČR", není možné pana 
Milana Trkulju do této funkce jmenovat. 
 
2. Prezidium APS ČR pověřuje prezidenta APS ČR Romana Šedého a dále pana Milana Trkulju k 
realizaci jednání, která mohou vést k získání dalších reprezentačních míst. 
 
3. Prezidium APS ČR je připraveno posoudit návrhy pana Milana Trkulji ve věci nominování konkrétních 
střelců avšak za předpokladu, že návrhy nebudou v rozporu s předpisy a rozhodnutími, platnými pro členy APS 
ČR, zejm. pak že návrhy nebudou v rozporu s výsledky, dosaženými na nominačních závodech. 
 
4. Prezidium APS ČR, po dlouhé diskuzi a při zohlednění návrhů na rozdělení míst Kateřiny Šustrové, 
Jiřího Šedého, Jakuba Heglase, Romana Šedého a Jiřího Šediny rozhodlo, že reprezentační sloty budou 
rozděleny takto : 
 
 
 
Open Standard Production Modified Revolver 
     
     
      
     
 
 
Regular 
Lady 
Senior / SSenior 
 
 
 Prezidium dále rozhodlo, že toto rozdělení může být změněno, a to s ohledem na možné 
nepředvídatelné okolnosti či případného zisku dalších míst. 
 Dále prezídium bere na vědomí další 4 sloty v Závodě rozhodčích. Jejich přerozdělení je zcela 
v kompetenci pana Milana Trkulji (bez ohledu na to, zda se jedná o střelce našeho, nebo jiného regionu) neboť 
se jedná o sponzorské sloty CZUB. 
 
 
 
PRO :  7 
PROTI :  0 


