
Marshals Cup je závod v Cowboy Action Shooting, který vznikl společnou aktivitou 
českých a slovenských střelců CAS. Jeho cílem je vedle individuálního klání podpořit 
soutěže teamů a zavést do CAS team spirit.

Jde o otevřený závod, může se přihlásit jakýkoliv střelec. Závody jsou dvoudenní. 
První den se střílí většina stages, večer proběhne společný večer střelců s opékáním 
klobásek (nebo jiným společným jídlem) a společnou zábavou. Druhý den se střílí 
dopoledne, končí se společným obědem a vyhodnocením závodu.

Střelci jsou hodnoceni v rámci své kategorie a celkovém pořadí Overall. Pro kategorii 
je však omezení počtu střelců, a to 3. Pokud se kategorie nenaplní a střelec v ní chce 
soutěžit, bude vyhodnocen pouze v rámci pořadí Overall.

Vedle individuálního vyhodnocení se vyhodnocují pořadí Marshals Teamů.

Marshalské teamy se vyhodnocují na národní nebo smíšené platformě (např. Czech 
Marshals, Slovak Marshals, Austrien Marshals, Hungarien Marshals, Polen Marshals, 
Moravien Marshals, Zahorien Marshals, nebo Austrian + Hungarien Marshals, etc…)

SAMOTNÉ VYHODNOCENÁ PROBÍHÁ NÁSLEDOVNĚ:
—  Počet střelců v týmu není omezen, ale je omezen minimální počet v soutěžícím 

teamu, čím větší počet v teamu, tím lepší základna pro vyhodnocení,

—  standardní minimální počet je 10, ale pořadatelé po dohodě tento počet mohou 
snížit.

—  střelci při registraci uvádějí informaci, za který team budou také soutěžit (Čech 
může soutěžit za slovenský či záhoracký team atd…) pokud tuto informaci neuvedou, 
tak jsou automaticky zařazeni do svého národního teamu.

—  Určený minimální počet střelců pak slouží jako parametr pro vyhodnocení teamu.

 POŘADÍ TEAMŮ SE VYHODNOCUJE NÁSLEDOVNĚ:
—  Z celkového pořadí Overall se vždy vybere 10 (nebo určený minimální počet) 

nejlepších střelců z daného teamu (čím větší je team, tím se lépe vybírají nejlepší 
střelci).

—  Vypočítá se čas teamu a to součtem celkových časů vybraných střelců v teamu.

—  Určí se pořadí teamů od nejmenšího teamového času po největší.

—  Vyhodnocovat lze i dle Ranku, pak se sčítá místo celkového času celkový Rank.



Je to soutěž a hraje se individuální ceny a teamové ceny.

INDIVIDUÁLNÍ CENY:
—   Category — diplom + medaile

—   Overall — TOP 10 — diplom + medaile

—   Clean shooters — diplom

TEAMOVÉ CENY:
—   1. pořadí 
  •  team obdrží teamový diplom a všichni hodnocení střelci také obdrží diplom 

se svým jménem a teamem.
  •  Na putovní pohár se vyznačí datum závodu a vítězný team (např. Slovak Marshals)

—  Další pořadí teamů — team obdrží teamový diplom.

PRVNÍ MARSHALS CUP ORGANIZUJE: 

SAWS v Domaniži (24.—25. 6. 2016) www.sass-slovakia.eu

DRUHÝ MARSHALS CUP ORGANIZUJE: 

AWS (16.—17. 9. 2016 ± týden) www.aws-czech.cz


