SSK 0092 Přelouč
Pravidla sportovní střelby pro vojenské zbraně
PiVo
PiVo
PiVo
PuOp
PuSa
PuSa

5 + 15 ran (pistole vojenská(služební) nebo revolver r.7,62 – 45)-25m
5 + 15 ran (pistole vojenská(služební) nebo revolver r.7,62 – 45)-50m
5 + 3 x 5 ran (pistole vojenská(služební)nebo revolver r.7,62-45)
3+ 10 + 10 ran (puška vojenská opakovací r.6 – 8 mm do r.1960
3+ 10 + 10 ran(puška samonabíjecí r. 6 – 8 mm včetně civ.verzí r.1960)
5+ 3x 5 ran vleže + 3x5 ran vstoje (puška samonabíjecí
včetně civilních verzí automatických zbraní do r.výr.1960)
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Disciplíny:

PiVo
PiVo
PiVo
PuOp
PuSa
PuSa

01

Všeobecné ustanovení

02

Účast střelců

03

Pravidla chování pro
závodníky a
bezpečnost při střelbě

O případech, které nejsou postiženy a obsaženy v těchto
pravidlech rozhoduje během soutěže s konečnou platností
hlavní rozhodčí.
- Závodů se mohou účastnit střelci starší 18ti let, držitelé
platného zbrojního průkazu
- všichni závodníci musí být seznámeni s pravidly
sportovní střelby pro tyto disciplíny a být seznámeni
s propozicemi závodu.

5 + 15 ran (pistole na 25 m)
5 + 15 ran (pistole na 50 m)
5 + 3 x 5 ran (pistole-na otáčecí terč-25 m)
3+ 10 + 10 ran (vleže + vstoje)
3+ 10 + 10 ran(vleže + vstoje)
5+ 3x 5 ran vleže + 3x5 ran vstoje
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všichni účastníci soutěže musí znát a dodržovat
bezpečnostní pravidla uvedená v článku 02 těchto
pravidel.
závodník je povinen se dostavit na závod včas a řádně
vybaven
u prezentace předloží zbrojní průkaz a průkaz zbraně
každý závodník je osobně zodpovědný za to, že se na
střelecké stanoviště dostaví ve stanoveném čase a
s převzatým vybavením
v průběhu závodu může závodník opustit své stanoviště
pouze se souhlasem rozhodčího na střelišti
na střelišti smí závodník komunikovat pouze
s rozhodčím
v blízkosti palebné čáry není dovoleno hlučné chování.
Činovníci na střelišti a střelci kteří jsou v blízkosti
závodníků, musí omezit hovory jen na nutné záležitosti.
činovníci na střelišti musí zajistit, aby hluk od diváků
byl minimální
jestliže závodník poruší pravidla, nebo se chová
nesportovně, bude závodník potrestán:
ukázání žluté karty – VAROVÁNÍ
ukázání červené karty – DISKVALIFIKACE
potrestání závodníka diskvalifikací může uložit hlavní
rozhodčí nebo rozhodčí na střelišti
napomenut varováním bude závodník, půjde-li o
otevřené, náhodné a neskrývané porušení pravidel, bez
úmyslu získat výhodu (zbraň, poloha, vyrušování apod.)
srážkou 2 bodů bude závodník potrestán:
-neodstraní-li vytknutou chybu a nepodá-li
rozhodčímu uspokojivou odpověď na vznešený
dotaz.
závodník, který vystřelí před povelem „START“ po
povelu „NABÍJET“ a

-

závodník, který vystřelí po povelu „STOP- z výsledku
položky bude odečten nejlepší zásah(y)

-

diskvalifikován bude závodník za úmyslné, vědomé
porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním
způsobem, pro závažné porušení bezpečnostních
pravidel (pohyb po střelnici s nabitou zbraní, vypálení
před povelem k nabíjení a po povelu „STOP, ZBRANĚ
VYBÍT, ODLOŽIT“ (nedovolená manipulace se zbraní,
hrubé porušení pravidel), nebo při nabíjení zbraně více
náboji, než je dáno povelem.
Před a během závodu je zakázáno požívat drogy,
alkoholické nápoje a dopingové látky.
Na střelišti a v jeho blízkosti je zakázáno kouřit.
Na střelišti mohou být pouze střelci a rozhodčí

-
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Terče

Pro zajištění bezpečnosti v prostorách střelnice se musí
zacházet se všemi zbraněmi s maximální opatrností.
- Pohyb v prostorách střelnice mimo střelecké stanoviště
je povolen pouze s vybitou zbraní vždy v
příslušném pouzdru. Výjimku může povolit rozhodčí na
palebné čáře.
- Povinností rozhodčích je vyžadovat neustále potřebnou
kázeň v prostoru střelnice. Střelci jim v tom musí být
nápomocni.
- Člen přejímací komise, rozhodčí na střelišti, nebo jiný
rozhodčí mohou vzít do ruky vybavení střelce (i zbraň),
bez jeho souhlasu, avšak pouze v jeho přítomnosti a
s jeho vědomím. Nikdo cizí se nesmí střelcova vybavení
dotýkat. Výjimkou je stav bezprostředního ohrožení
bezpečnosti.
- je zakázáno používat zbraně mající závady ohrožující
bezpečnost (např. „kulometění“)
- Žádná zbraň ani zásobník nesmí být nabita. Zbraň se
smí nabíjet jen na palebné čáře, pouze po povelu
„NABÍJET“, nebo „START“ a to počtem nábojů dle
povelu.
- Na střeleckém stanovišti musí pistole vždy směřovat do
bezpečného směru.
- V zájmu bezpečnosti může rozhodčí, nebo kdokoliv jiný
kdykoliv zastavit střelbu.
- Nácvik střelby na sucho je možný pouze v čase na
přípravu, který je vyhlášený rozhodčím na palebné čáře
- Pistolí, ani zásobníků se nesmí nikdo dotknout, pokud je
obsluha před palebnou čárou!!!
- Po povelu „STOP“, „VYBÍT“ musí střelec okamžitě
přestat střílet, zbraň vybít, otevřít závěr, vyjmout
zásobník a zbraň odložit. Ve střelbě se smí pokračovat
pouze po vydání příslušného povelu.
- Po posledním výstřelu se musí střelec před opuštěním
střeleckého stanoviště přesvědčit a nechat rozhodčím
zkontrolovat, že v nábojové komoře ani zásobníku
nejsou náboje
- Rozhodčí na střelišti se musí vždy přesvědčit, zda jeho
povelům bylo rozuměno a uposlechnuto, a zda je
zajištěna bezpečnost všech účastníků soutěže.
- Všichni závodníci a funkcionáři jsou povinni během
střelby používat chrániče sluchu.
- Doporučuje se, aby závodníci během střelby používali
brýle z netříštivého skla, nebo jinou podobnou ochranu
očí
- Nerespektování bezpečnostních pravidel může
znamenat diskvalifikaci závodníka.
Terč vz. 135,135 red.ol.figura. Bude použit jeden terč pro jednu
10ti nebo 15tirannou položku, ve všech disciplínách .V případě
potřeby, může rozhodčí na střelišti rozhodnout o výměně terčů.
3
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05

Zbraně,

střelivo

06

vybavení

07

Přejímka zbraní

08

Funkcionáři závodu

PiVo – vojenská nebo služ.pistole nebo revolver ráže 7,62 – .45
PuOP-vojenská opakovací puška r.6-8 mm do r.v .1960
PuSa - vojenská samonabíjecí puška r.6 – 8 mm vzor do r.1960
včetně civilních verzí automatických zbraní v samonabíjecím
provedení. Kompenzátor a prosté prodloužení pažby je
povoleno. Optická zařízení,opěrné dvounožky, anatomické
sportovní pažby nejsou povoleny.Stavitelná miřidla musí
odpovídat původnímu provedení. Pokud je na střenky použit
jiný materiál(např. dřevo),musí provedení odpovídat originálu.
Ve sporných případech zařazení zbraně, případně povolených
odchylkách od původního provedení rozhoduje inspektor
zbraní pořadatele, který provádí přejímku zbraní. Odvolání
proti rozhodnutí inspektora není možné.
Střelivo pro civilní použití.
Průbojné, svítící střelivo a terčové střelivo Wadcuter není
povolené.(neplatí pro revolver Nagant 1895)
Použití speciálního střeleckého vybavení – střelecké kabáty,
střelecké brýle, střelecké rukavice není povoleno.
Kontrola zásahů dalekohledem je povolena v celém průběhu
závodu. Používání mobilních telefonů je na střelišti a v jeho
blízkosti zakázáno. Mobilní telefon musí být vypnutý, nebo
v takovém režimu, kdy nemůže být zdrojem zvuků, včetně
vibrací. Za podmínky, že telefon nebude rušit ostatní střelce,
může být použit jako stopky.
Při prezentaci bude provedena přejímka zbraní s označením
zbraní. Střelec je povinen absolvovat přejímku pořadatele a
předložit všechny nezbytné doklady (zbrojní průkaz, průkaz
zbraně).
Hlavním rozhodčím a rozhodčím na střelišti může být pouze
rozhodčí sportovní střelby, znalý těchto pravidel.
Hlavní rozhodčí:
- zabezpečuje převzetí střelnice
- organizuje činnost sboru rozhodčích
-

-

dbá na důsledné dodržování pravidel sportovní střelby
JE POVINEN upozornit všechny závodníky před
zahájením závodu na nutnost dodržování
bezpečnostních ustanovení těchto pravidel.
vyhlašuje výsledky a má právo uvolňovat soutěžící
z povinnosti účastnit se vyhlašování výsledků soutěže
rozhoduje o trestech a diskvalifikaci závodníků
řeší protesty
spolu s předsedou hodnotící komise podepisuje protokol
o dosažených výsledcích, respektive výsledkovou
listinu

Rozhodčí na střelišti:
- je odpovědný za řízení a průběh vlastního závodu.
- je zodpovědný za bezpečnost obsluhy u terčů
- řeší ústně podané protesty
4
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09

Příprava před
závodem

10

Průběh a pravidla
závodu

provádí kontrolu závodníků, zda střílí převzatou zbraní,
zaujetí správného stanoviště, zda na zbrani nebyly
provedeny dodatečné úpravy
- dává povely k nabíjení, k zahájení střelby
- střelbu přerušuje i ukončuje
- kontroluje dodržování bezpečnosti na střelišti a po
ukončení střelby nebo při přerušení střelby provádí
kontrolu bezpečného stavu zbraní
- provádí kontrolu zbraní po skončení střelby
- je odpovědný za správné označení terčů a za manipulaci
s terči
- odpovídá za správné ohlášení a zapsání počtu zásahů u
jednotlivých terčů
Předseda hodnotící komise:
- je odpovědný za veškerou činnost spojenou
s hodnocením terčů
- provádí kontrolu výpočtů a sestavuje výsledkovou
listinu
- spolu s hlavním rozhodčím podepisuje výsledkovou
listinu
- zajišťuje průběžné seznamování závodníků s výsledky
závodu prováděním zápisu na informační tabule
(vyvěšování dílčích výsledkových listin)
Rozhodčí v přejímací komisi:
- je odpovědný za provedení přejímky zbraní v souladu
s pravidly
- při přejímce zapíše závodníkovi do karty značku a
výrobní číslo zbraně
- převzatou zbraň označí po dohodě s pořadatelem
přejímací značkou
Příprava je zahájena povelem.Trvání přípravy je max 5 min.
Závodník si během této doby připraví vše potřebné. Během této
přípravy nesmí býti náboje v zásobníku ani v komoře zbraně.
Sušení je povoleno, terče jsou v čelní poloze. Při povelu
„KONEC PŘÍPRAVY“ závodník odloží pistoli se závěrem
v zadní poloze a s vyjmutým zásobníkem, revolver musí mít
spuštěný kohout a vyklopený válec.
To samé platí pro dlouhé zbraně, zbraň je po ukončení přípravy
odložena s vyjmutým zásobníkem (neplatí pro zbraně, které
jsou vybaveny nábojovou schránkou) a otevřeným závěrem.
V žádné disciplině není povolena podpěra zbraně.
Konec přípravy oznámí rozhodčím povelem „KONEC
PŘÍPRAVY“!
a) 5 + 15 ran (kapacita střelnice 25 m je14 stavů/1 směna,
střelnice 50m 12 stavů)
Po přípravě následuje povel:
„DO NÁSTŘELNÉ POLOŽKY 5 NÁBOJU NABÍJET!
Závodník nabije náboje do zásobníku, zásobník vloží do zbraně
a náboj zasune do nábojové komory.
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Nabitou zbraň již závodník nesmí odložit.
Po uplynutí 1 min. vydá rozhodčí povel: „DO NÁSTŘELNÉ
POLOŽKY V ČASE 5 MINUT – START!.
Po uplynutí 5ti minut případně poté co prokazatelně všichni
závodníci ukončili střelbu rozhodčí velí:
„STOP, ZBRANĚ VYBÍT, ODLOŽIT. Závodníci musí zbraně
vybít a odložit, přičemž závěr musí být v zadní poloze a
zásobníky vyjmuty. U revolverů musí být vyklopeny válce, a
kohout v přední poloze. Zbraně musí směřovat hlavní směrem
k terčům.
Po uplynutí 1 minuty na prohlídku zásahů (pomocí
dalekohledu) velí rozhodči: „DO ZÁVODU 5 nábojů
NABÍJET“. Střelec nabije do zásobníku vždy 5 nábojů. Po
uplynutí 1 minuty rozhodčí velí: „15 RAN BĚHEM 8mi
MINUT START!“
Po uplynutí doby 8mi minut, nebo dokončení střelby všemi
závodníky velí rozhodčí: „STOP, ZBRANĚ VYBÍT, KE
KONTROLE PŘEDLOŽIT.“ Závodník zkontroluje, že je zbraň
vybitá, případně ji vybije, vyjme zásobník a předloží je
rozhodčímu ke kontrole. Poté ji může uložit.
Bez provedení této kontroly nesmí žádný závodník opustit své
stanoviště.
.
b) PiVO 5 + 3x5 ran (kapacita střelnice 10 stavů/1 směna)
Po ukončení přípravy následuje povel:
„DO NÁSTŘELNÉ SÉRIE (DO 1., 2., 3. SÉRIE) 5 NÁBOJŮ
DO ZÁSOBNÍKU NABÍJET!
Závodník nabije do zásobníku 5 nábojů a zásobník zasune do
pistole se spuštěným závěrem, bez zasunutí náboje do nábojové
komory. Kohout je ve spuštěné poloze. V případě revolveru
střelec nabije válec, kohout je spuštěný. Zbraň směřuje směrem
k terčům. Následně závodník ustoupí 1 krok zpět a čeká na
další povel.
Po uplynutí cca 1 min. od povelu nabíjet vydá rozhodčí povel:
„START“. Po tomto povelu se zavřou terče. Závodník vyčká
otočení terčů do čelní polohy(což trvá od povelu „START“ cca
7s), poté závodník přistoupí na stanoviště, dokončí nabíjení
zbraně a zahájí palbu. Po uplynutí 10s od otevření terčů se terče
otočí do boční polohy.
Po každé 5ti ranné sérii následuje povel
„STOP, ZBRANĚ VYBÍT, ODLOŽIT. Závodníci musí zbraně
vybít a odložit, přičemž závěr musí být v zadní poloze a
zásobníky vyjmuty. U revolverů musí být vyklopeny válce, a
kohout v přední poloze. Zbraně musí směřovat hlavní směrem
k terčům.
Terče se otočí do čelní polohy.
Po uplynutí cca 1 minuty na prohlídku zásahů (pomocí
dalekohledu)následuje povel DO 1., 2., 3. SÉRIE NABÍJET“
přičemž průběh je stejný, jako při nástřelné položce, to
6
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znamená, že závodník nabije zásobník, zasune do pistole,kterou
odloží, ustoupí 1 krok dozadu a očekává povel „START“ a
následné otočení terčů do čelní polohy.
c) PuSa, 5+3x5+3x5- kapacita střelnice 12 stavů
2 pevné terče 135 pro polohy vleže a vstoje nad sebou.
Povely obdobné jako u PiVo, čas na střelbu (15 sek) bude
signalizován akusticky timerem.
Na povel PŘIPRAVA závodník připraví na podložku
odpovídající počet nábojů v páscích a odloží zbraň
s otevřeným závěrem.
Na povel NABÍJET závodník zasune prázdný zásobník do
zbraně, z pásku nabije 5 nábojů a ponechá závěr otevřený ve
střelecké pohotovosti.Pokud toto konstrukce zbraně
neumožňuje, bude závěr spuštěn a teprve potom zasunut
zásobník s náboji. Zbraň bude odložena na podložku,střelec
vstane (u polohy vleže) a odstoupí 1krok. V této fází nesmí být
náboj v nábojové komoře. Porušení tohoto pravidla znamená
okamžitou diskvalifikaci střelce.
Následuje dotaz rozhodčího PŘIPRAVENI –odpoví pouze
střelec,který má problém a nestíhá. Pokud je vše O.K.
následuje do 10ti s signál timeru,který ohraničí čas ke střelbě.
15 s.
Na signál střelec zaujme polohu,(vleže nebo vstoje) natahne
závěr a zahájí střelbu Toto se opakuje 3x vleže a 3x vstoje.
RÁNA vystřelená po uplynutí limitu –bude odečten nejlepší
zásah v terči.
Po poslední sérii velí rozhodčí: „STOP, ZBRANĚ VYBÍT, KE
KONTROLE PŘEDLOŽIT.“ Závodník zkontroluje, že je zbraň
vybitá, případně ji vybije, vyjme zásobník a předloží je
rozhodčímu ke kontrole. Poté ji může uložit.
Bez provedení této kontroly nesmí žádný závodník opustit své
stanoviště.
d) mířená-PuSa, PuOp – 3 + 10 ran vleže a 10 ran vstoje kapacita střelnice 12 stavů/1 směna vzdálenost terče 50 m
2 pevné terče 135 red. vedle sebe – nástřel a prvních 10 ran do
levého terče a druhá polovina závodu ve stoje do pravého terče
Po přípravě následuje povel:
„DO NÁSTŔELNÉ POLOŹKY 3 NÁBOJE NABÍJET!“
Závodník nabije náboje do zásobníku, zásobník vloží do
zbraně a náboj zasune do nábojové komory.
Nabitou zbraň již střelec nesmí odložit.
Po uplynutí 1 min. vydá rozhodčí povel „DO NÁSTŔELNÉ
POLOŹKY V ĆASE 5 MINUT-START!“
Po uplynutí 5 min. případně poté co prokazatelně všichni
závodníci ukončili střelbu rozhodčí velí:
„STOP,ZBRANÉ VYBÍT,ODLOŹIT.“
Závodnícimusí zbraně vybít a odložit,přičemž závěr musí být
v zadní poloze a zásobníky vyjmuty.
Zbraně musí směřovat hlavní směrem k terčům.
7
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11

Závady

12

Hodnocení výsledků

13

Pořadí při rovnosti
bodů

14

Protesty a odvolání

Po uplynutí 1 min. na prohlídku zásahů(pomocí dalekohledu)
velí rozhodčí: „DO PRVNÍ POLOVINY ZÁVODU 5
NÁBOJŮ-NABÍJET“
Střelec nabije do zásobníku vždy 5 nábojů. Po uplynutí 1 min.
rozhodčí velí: „10 RAN V ĆASE 5tiMIN.-START!“
Po uplynutí doby 5ti min. nebo dokončení střelby všemi
závodníky velí rozhodčí: „STOP,ZBRANÉ VYBÍTODLOŹIT.“ Závodník zkontroluje, že je zbraň vybitá,případně
ji bybije,otevře závěr,vyjme zásobník a zbraň odloží. Zbraně
musí vždy směřovat směrem k terčům. Po uplynutí 1 min. na
prohlídku zásahů(pomocí dalekohledu) velí rozhodčí:
DO DRUHÉ POLOVINY ZÁVODŮ 5 NÁBOJŮ-NABIJET.“
Střelec nabije do zásobníku vždy 5 nábojů. Po uplynutí 1 min.
rozhodčí velí: „10 RAN V ĆASE 5ti MIN.-START!“
Po uplynutí doby 5ti min. nebo dokončení střelby všemi
závodníky velí rozhodčí: „TOP,ZBRANÉ VYBÍT,KE
KONTROLE PŔEDLOŹIT“.
Závodník zkontroluje, že je zbraň vybitá,případně ji
vybije,otevře závěr,vyjme zásobník a předloží ji rozhodčímu ke
kontrole.Poté zbraň může uložit.Bez provedení této kontroly
nesmí žádný závodník opustit své stanoviště.
a) 5 + 15 ran
Případné závady musí závodník odstranit během času pro
střelbu za dodržení zásad bezpečnosti. Závodníkovi nebude
poskytnut čas navíc na střelbu z důvodu závady.
b) 5 + 3x5 ran
Chybějící zásahy v terči jsou hodnoceny jako 0.
Hodnocení výsledků se provádí bez rozlišení kategorií střelců.
Zásah se uzná za vyšší, jestliže se stopa po střele dotýká kruhu
vyšší hodnoty bez zohlednění použité ráže. Disciplíny jsou
vzhledem k použitým terčům a způsobu hodnocení
nestandardní, nelze přiznat VT podle PSS.
Chybějící zásahy ve vlastním terči jsou hodnoceny – 0.
Ze zásahů, které přebývají na některém z vedlejších terčů je
v případě nemožnosti rozlišit vlastní a cizí zásahy započítán
příslušný počet nejlepších zásahů.
Nebude-li zjištěn menší počet zásahů na některém z vedlejších
terčů, nebude se započítávat příslušný počet nadbytečných
zásahů nejvyšší hodnoty. V tomto případě se počítají zásahy
nejnižší hodnoty.
V případě rovnosti bodů na 1. až 3. místě, stanoví pořadí
střelců rozstřel po jedné ráně až do rozhodnutí. V případě
rovnosti bodů na 4. a dalších místech, rozhoduje větší počet 10;
pak 9..... včetně zásahů hodnocených do nástřelu. V případě
rovnosti všech zásahů budou střelci uvedeni v abecedním
pořadí.
Do 15 minut po vyhlášení výsledků, do ruky ředitele závodu
s vkladem 200,-- Kč
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Tabulkový přehled disciplín

Pistolové soutěžní disciplíny:
Střelba na pevný terč
disciplína
PiVo 5+15
PiVo 5+15

Terč
135
Olymp.figura

vzdál.
25m
50m

čas nástřelu
5ran/5 min
5ran/5 min

čas střelby
15ran/8 min
15ran/8 min

poloha
vstoje bez opory
vstoje bez opory

Střelba na otočný terč
disciplína
PiVo 5+3×5

Terč
135

vzdál.
25m

čas nástřelu
čas střelby
poloha
5 ran/10 s
3série 5ran/10 s vstoje bez opory

Poznámka: Držení zbraně oběma rukama je povoleno.

Puškové soutěžní disciplíny:
Střelba na pevný terč v limitu 5 min.
disciplína
PuOp 3+10+10

terč
vzdál.
čas nástřelu
135red 50m 3rány/5 min vleže

PuSa 3+10+10

135red

50m

3rány/5 min vleže

čas střelby
10ran/5 min
10ran/5 min
10ran/5 min
10ran/5 min

poloha
10r vleže
10r vstoje
10r vleže
10r vstoje

Střelba na pevný terč v limitu 15 s
disciplína
PuSa 5+3×5+3×5

terč
135

vzdál.
50m

čas nástřelu
5 ran/15 s vleže

čas střelby
poloha
3x5ran/15s vleže vleže-vstoje
3x5ran/15s vstoje

Poznámka: Podpora zbraně není povolena v žádné disciplině.
Zásobníky všech zbraní mohou být nabity až na palebné čáře po povelu
„Nabíjet!“
Zpracováno dne : 17.4.2008
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