
Česká federace sportovní střelby z.s,zkratkou ČFSS z.s. 

IČ:08198845,sídlem Kolínská 94,Nová Ves I,280 02 

zast. prezidentem Josefem Hroudou, . 

 

 

Dovolte mi tímto dopisem seznámit Vás jako budoucí členy nové střelecké federace,dále jen ČFSS, 

jako nástupnické organizace sekce ASAT UT, s podmínkami členství a vstupu . 

ČFSS je nástupnickou organizací ASAT UT a je členem  mezinárodní asociace FITASC,a je 

držitelem mezinárodních licencí pro disciplíny: 

 

Universální trap 

Skeet universal 

Trap 1 

Helice 

 

Na základě těchto licenci se mohou naši řádní členové účastnit mezinárodních soutěží,mistrovství 

Evropy a mistrovství světa dle daných pravidel FITASC. 

 

Členem ČFSS se může stát každý občan ČR starší 18 let,nebo junior který bude mít souhlas 

zákonných zástupců a uhradí roční členský příspěvek který stanovil výkonný výbor ČFSS. 

 

Výkonný výbor a jeho členové: 

1.Výkonný prezident  Josef Hrouda 

2.Víceprezident           Robert Šimák 

3.Tajemník                  Jan Radíč 

4.Předseda komise řízení disciplín  Václav Veverka 

5.Honorární prezident  Karel Pučálka 

 

ČFSS je typem a uspořádáním systémová svazová organizace,tvořená krajskými pobočnými spolky, 

s celostání působností,napojená na světový střelecký sport . 

 

Přihlášky k členství posílejte na : info@cfss.cz     Do přihlášky napište: 

                                                                                Jméno,příjmení,adresu,datum nar.,číslo ZP,telefon 

členský příspěvek 1000Kč pošlete do 5.4.2023 na č.ú.2301654891/2010  ,pokud někdo zaplatil 

příspěvek ještě do sekce ASAT UT,bude mu vrácen. 

 

Vzhledem k tomu,že ČFSS je novou začínající organizací,žádáme Vás o včasné zaplacení 

příspěvku.Pokud se budete chtít účastnit závodů ČP a dalších závodů,a hradili by jste čl. příspěvek 

později,nebo hotově na něktrém ze závodů,zaplatíte 1500Kč díky dodatečné administraci Vašeho 

členství. 

 

Závěrem Vám chci sdělit,že ČFSS bude pořádat více závodů v kalendářním roce ve výše uvedených 

disciplínách,a to na úrovni Mčr. Termíny těchto akcí a detaily zveřejníme.V příloze zasílám závody 

ČP v universálním trapu,místo a datum konání včetně finále a Mčr. 

 

V Nové Vsi 8.3.2023 

 

 

                                                                          Střelbě zdar   

                                                                                                    Josef Hrouda 

                                                                                            výkonný prezident ČFSS 

                                                                                             

mailto:info@cfss.cz


                                    

 

 

 

 

Střelecké závody v brokové střelbě v disciplíně UT ČFSS pro sezonu 2023!! 

 

 

 

1.kolo   Brno Soběšice     ČP 100 terčů   15.4.2023  (změna vyhrazena) 

 

2.kolo    Vlašim                ČP 100 terčů   29.4.2023 

 

3.kolo     České Budějovice  ČP 100 terčů Sobota, Bornaghi Cup 100terčů Neděle 27-28.5 2023 

 

4.kolo     Písek                    ČP 100 terčů   22.7.2023 

 

Finále a Mčr     České Budějovice  200 terčů  9.-10.9.2023 

 

 

 

 

Pracujeme na termínech závodů pro discipliny TRAP 1,SKEET UNIVERSAL,HELICE. 

 


