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Kandidát na:  viceprezidenta ČSS, z.s.   

v případě nezvolení budu dále kandidovat na člena Prezidia ČSS  

Jméno:  PaedDr. Ivana  
Narozena:       08/09/1955  v Klatovech  
Adresa: Dykova 4, Praha 10 Vinohrady, 101 00 
Telefon:           00420602216967 
E-mail:             ertlova@sporty-cz.cz, ivana. ertlova@seznam.cz  
Vzdělání: vysokoškolské – FTVS UK Praha, obor tělesná výchova-
branná výchova, státní zkouška ze sportovní gymnastiky-trenér I. třídy 
postgraduální doktorské studium PedF UK Praha - státní zkouška 
pedagogika, ped. psychologie 
Členem ČSS od r.: 01/02/2011 
Členské číslo ČSS: 17922    
Číslo a název ČSS, z.s. - SSK:  0069, DUEL Praha 

Zaměstnání:  manažér České asociace akademických technických sportů 

 
Činnost ve střelectví v rámci ČR:  

- Vicepresident ČSS 
- zajišťování univerzitních střeleckých soutěží v rámci ČR a příprava univerzitních týmů ČR na 

světové univerzitní střelecké soutěže 
- prezident OV 1. akademického mistrovství světa 2003/AMS/, po kterém byla zavedena 

sportovní střelba do programu světových univerzitních soutěží v rámci FISU 
- prezident OV 8. AMS 2020, které bylo v červnu 2020 zrušeno 

             
Mezinárodní aktivity a funkce v oblasti střelectví:   
ISSF - 2018 až dosud - člen ISSF komise - Statutes and Eligibility Committee 
FISU – International University Sports Federation 
2002 až dosud, voleb. období je do 2024      

-  technický delegát FISU pro sportovní střelbu 
2002 až 2020          

- předseda technické komise FISU pro organizaci akademických mistrovství a   
- světových univerziád ve sportovní střelbě 
- v uvedeném období se uskutečnilo 7 AMS a sportovní střelba zařazena jako výběrový sport 

do programu letních světových univerziád/SU/ v letech 2007, 2011, 2013, 2015 a 2019 
/povinný program SU je 15 sportů + 3 výběrové/- pozice na uvedených soutěžích - FISU 
technický delegát pro sportovní střelbu 

- toto bylo dosaženo díky sportovní diplomacii, vysoké úrovni střeleckých výsledků a velkému 
počtu účastníků univerzitních střeleckých soutěží  

 
Jiné funkce v tělovýchově a sportu:   
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu 

- 2004 – 2016 člen výkonného výboru odpovědný za univerzitní repre. ČR na soutěžích FISU 
- 2016 až dosud předseda ČAUS, volební období do roku 2024 

EUSA -  European University Sports Association 
2012 až dosud  - člen Exekutivy EUSA, 2012 - 2020 předseda Technické komise EUSA 
                      
V Praze dne 08. 03. 2021                                                                             PaedDr. Ivana Ertlová 


