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VZDUCHOVÁ PUŠKA, VZDUCHOVCÁ PIŠTOĽ – ZMIEŠANÉ
DRUŽSTVÁ
Všeobecné ustanovenia
Disciplíny – definícia špecifických pravidiel pre disciplíny:
a) Vzduchová puška – preteky zmiešaných družstiev a preteky zmiešaných
družstiev juniorov,
b) Vzduchová pištoľ – preteky zmiešaných družstiev a preteky zmiešaných
družstiev juniorov.
Zloženie družstiev
Zmiešané družstvá sú dvojčlenné, z jednej krajiny (jeden muž a jedna žena). Obaja
musia byť športovo oblečený v národných dresoch alebo farbách.
Prihlášky
Každá krajina smie prihlásiť na jedné majstrovstvá maximálne dve družstvá.
Štartovné za každé družstvo je 170,- EUR. (čl. 3.7.4.1). Výmenu člena družstva je
možné vykonať najneskôr do 12 tej hodiny v deň predchádzajúci oficiálnemu
tréningu pre disciplínu, ale iba za registrovaného pretekára v týchto pretekoch
Priebeh pretekov
Preteky zmiešaných družstiev na 10 metrov sa skladajú z dvoch častí.
a) Kvalifikácia
b) Finále
Výsledok družstva – je daný súčtom výsledkov oboch členov družstva
Koučing
pri finále je povolené koučovanie podľa čl.6.12.5 (neverbálny koučing). V priebehu
finále smie tréner v priebehu reči spíkra pristúpiť k svojim zverencom a hovoriť
s nimi maximálne 30 sekúnd. Čas kontroluje JURY.
Závady
Závady pri kvalifikácii sa riešia podľa čl. 6.13. Závady pri finále sa riešia podľa čl.
6.17.1.6. Je povolená iba jedna nezavinená závada v jednej časti
Sťažnosti na EST a protesty voči hodnoteniu.
Sťažnosti na EST pri kvalifikácii sa riešia podľa čl. 6.16.5.2. Sťažnosť na EST vo finále
sa rieši podľa čl. 6.17.1.8.
Protesty.
Protesty pri kvalifikácii sa riešia podľa čl. 6.16. Protesty vo finále rieši JURY pre
finálové protesty podľa čl. 6.17.1.10 d) a 6.17.6.
Vyhlásenie víťazov.
Vyhlasovanie víťazov pretekov zmiešaných družstiev sa vykonáva podľa čl.6.17.7.

KVALIFIKÁCIA
Miesto
Kvalifikácia pretekov zmiešaných dvojíc sa strieľa na kvalifikačnej strelnici j jednej
alebo viacerých zmenách.
Pridelenie streleckých stanovíšť
Obaja členovia družstva strieľajú na susedných stanovištiach, muž napravo, žena
naľavo. Stanovište sa pridelí losovaním podľa čl. 6.6.6. Družstvá z jednej krajiny
musia byť umiestnené vedľa seba.
Nástup na strelecké stanovište
RS vyzve strelcov každej kvalifikačnej zmeny k nástupu na stanovište 5 minút pred
časom na prípravu a nástrel.
Čas na prípravu a nástrel
Čas na prípravu a nástrel pred kvalifikáciou ja 10 minút. Nasleduje prestávka 30
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sekúnd na nastavenie terčov. V priebehu času na prípravu a nástrel spiker vysvetlí
divákom priebeh pretekov a predstaví súťažiacich
Počet súťažných výstrelov a čas streľby
Pri kvalifikácii vystrelí každý člen družstva 40 výstrelov. (družstvo celkom 80) v čase
50 minút. Kvalifikačné preteky prebiehajú podľa čl. 6.11
Hodnotenie
Kvalifikačné preteky vo vzduchovej puške sa hodnotia na desatiny podľa čl.6.3.3.1.
Kvalifikácia pištole sa hodnotí na celé čísla.
Poradie družstiev
Družstvá sa zoradia podľa ich výsledkov. Zhody sa riešia podľa čl.6.15.1 s tím, že sa
robí s výsledkami družstiev (súčet výsledkov oboch členov).
Postup do finále
Do finále postupuje 5 družstiev

FINÁLE
Miesto
Ak je to možné, finále vo vzduchovej puška a pištoli sa strieľa na finálovej strelnici.
Monitory zobrazujúce výsledky musia byť viditeľné obom členom družstva.
Funkcionári finále
Vykonanie finále zmiešaných družstiev a dohľad nad nimi prebieha podľa čl.
6.17.1.10.
Prideľovanie streleckých stanovíšť
Pre 5 ( päť ) postupujúcich družstiev sa strelecké stanovište pridelia losovaním
z 10- tich finálových stanovíšť. Obaja členovia družstva musia strieľať vedľa seba.
Pri prezentovaní družstva (30 min vopred) musí kouč oznámiť JURY, ktorý člen
družstva bude strieľať vľavo a ktorý vpravo.
Hodnotenie
Výsledok z kvalifikácie sa do finále neprenáša. Vo finále sa všetky výstrely (či puška
alebo pištoľa) sa hodnotia na desatiny.
Sťažnosti na EST pri finále
Ak sa tréner alebo kouč sťažuje, že papierová páska terča sa neposúva, alebo ak to
rozhodca alebo člen Jury zistí, musí RSF zastaviť prebiehajúci preteky alebo nástrel
tak, aby sa mohla závada odstrániť. Preteky potom môžu pokračovať.
Ak si strelec sťažuje, že terč neregistruje zásahy alebo registruje nulu (0) je postup
nasledovný:
a. Jury a RSF musia zaznamenať sťažnosť
b. RSF musí zaistiť, aby druhý člen družstva zastavil streľbu a nariadi strelcovi
s poruchou vystreliť ďalší výstrel. Ak je výstrel zaregistrovaný, RSF nariadi
družstvu dokončiť sériu alebo zostávajúci výstrel v zostávajúcom čase plus
(+) 60 sekúnd naviac. Hodnota zásahu naviac bude registrovaná a chybný
výstrel ignorovaný.
c. Ak nie je výstrel zaregistrovaný, nariadi RSF pre poruchu zastaviť streľbu.
Po ukončení série alebo jednotlivého výstrelu zastaví preteky a zaistí
opravu alebo výmenu terča.
d. Po oprave alebo výmene terča dostanú všetci 2 minúty na neobmedzený
nástrel. Družstvo, ktorého terč bol v poruche dokončí sériu, alebo
zostávajúci výstrel v zostávajúcom čase plus (+) 60 sekúnd naviac.
Akonáhle dostrelí, pretek pokračuje.
Čas prezentácie a začiatku finále
Čas začiatku je čas, kedy HR finále vydá povel na zahájenie 1- vej súťažnej série.
Družstvá, ktoré sa kvalifikovali do finále sa musia prezentovať 30 minút pred finále
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v prípravnom priestore, kompletné a to kouč a obaja členovia družstva
s kompletným vybavením. Ak sa jeden alebo oba členovia družstva nestihnú
prezentovať, bude družstvo potrestané zrážkou 2 bodov z výsledku 1- vej súťažnej
série. Ak na finále priamo nadväzuje vyhlasovanie výsledkov, musia mať strelci
oblečený odev v národných farbách vhodný na vyhlásenie výsledkov. Keď sa
družstvo prezentuje, JURY okamžite zabezpečí preberanie vybavenia. Kouč alebo
členovia družstva musia potom pušky alebo pištole uložiť na vylosované strelecké
stanovišťa a to najneskôr 18 minút pred začiatkom. Družstvá a ich kouč musia byť
potom pripravení k nástupu na palebnú čiaru v poradí najneskôr 12 minút pred
začiatkom nástupu na finále.
Nástup na palebnú čiaru
Hlavný rozhodca pre finále vyzve strelcov povelom „STRELCI NA PALEBNÚ ČIARU“.
Strelci nastúpia na palebnú čiaru a otočia sa smerom k divákom. HR (zastupuje
spikera) hovorí „Dámy a páni, privítajte prosím účastníkov finále zmiešaných
družstiev vo vzduchovej pištoli / vzduchovej puške“. Po potlesku, „STRELCI,
ZAUJMITE SVOJE MIESTA“. Strelci sa otočia a idú na svoje strelecké stanovišťa.
Čas na prípravu a nástrel
Po uplynutí jednej (1) minúty HR velí : „PÄŤ MINÚT NA PRÍPRAVU A NÁSTREL,
ŠTART“.
Po uplynutí 4 minút a 30 sekúnd HR velí „30 SEKÚND“ a po uplynutí 3 minút „STOP
– VYBIŤ“.
Predstavenie družstiev vo finále
Po povele „STOP-VYBIŤ“ musia strelci otvoriť závery zbraní a vložiť bezpečnostné
zástavky. Strelci puškových disciplín smú zostať v priebehu predstavovania
v streleckej polohe, puška však musí byť odložená z pleca, hlaveň sklonená nadol
a strelec otočený k divákom. Pištoliari pištoľ odložia a otočia sa smerom k divákom.
RF sa musí presvedčiť, že sú otvorené závery a zasunuté bezpečnostné zástavky. Po
tejto kontrole spíker predstaví finalistov, HFR a členy Jury podľa článku 6.17.1.2.
Ako náhle spíker ukončí predstavovanie, HFR vydá povel „NA MIESTA“.
Série piatich výstrelov
Finále sa začína streľbou troch (3) sérií po piatich (5) výstreloch (družstvo 10
výstrelov na sériu, teda celkom 30 výstrelov). Pri každej sérii sa členovia družstva
striedajú (viď 6.18.3.3) tak, aby strelec stojací naľavo strieľal ako prvý a strelec
napravo druhý. (Ľ-P-Ľ-P-Ľ-P). Po povele „NABÍJAŤ“ môžu obaja strelci nabiť
a pripraviť sa na streľbu. Strelec napravo, ale nesmie vystreliť skôr, ako strelec
naľavo. Čas na streľbu série piatich výstrelov pre družstvo, t.j. 2 x 5 výstrelov je 300
sekúnd (5 minút). Ak družstvo vystrelí v nesprávnom poradí, bude potrestané
zrážkou dvoch (2) bodov z výsledku.
Postup pri streľbe sérií piatich výstrelov
60 sekúnd po povele „ NA MIESTA“ vydá HFR povel „PRE PRVÚ SÚŤAŽNÚ SÉRIU –
NABÍJAŤ“. Po uplynutí piatich (5) sekúnd vydá povel „ŠTART“. Po 300 sekundách (5
minútach) alebo, keď všetci vystrelia 5 výstrelov povel „ STOP“.
Okamžite po povele spíker v čase 15 – 20 sekúnd okomentuje poradie družstiev
a zaujímavosti. Hodnoty jednotlivých zásahov sa nezobrazujú. Ihneď po
okomentovaní velí HFR „ PRE ĎAĽŠIU SÚŤAŽNÚ SÉRIU – NABÍJAŤ“. Tento postup
sa opakuje, pokým všetci finalisti nevystrelia 3 päťranové série.
Jednotlivé finálové výstrely
Po ukončení streľby troch (3) sérií po piatich (5) výstreloch družstvo 10 výstrelov na
sériu, teda celkom 30 výstrelov, začína streľba po jednom (1) výstrele. Vždy strieľa
ako prvý strelec naľavo a druhý strelec napravo. Každé družstvo má na vystrelenie
týchto dvoch výstrelov 60 sekúnd. Ak družstvo vystrelí v nesprávnom poradí, bude
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potrestané zrážkou dvoch (2) bodov z výsledku. Po každej druhej takejto sérii
nasleduje eliminácia, pri zlatom súboji sa strieľa trikrát.
a) Po 17 tich výstreloch (strelec 15 + 2, družstvo 30 + 4) je vyradené v poradí
piate (5) družstvo
b) Po 19 výstreloch (strelec 15 + 2 + 2, družstvo 30 + 4 + 4) je vyradené
v poradí štvrté (4) družstvo
c) Po 21 výstreloch (strelec 15 + 2 + 2 + 2 , družstvo 30 + 4 + 4 + 4) je
vyradené v poradí tretie (3) družstvo, ktoré sa stáva bronzovým
medailistom.
d) Po 24 výstreloch (strelec 15 + 2 + 2 + 2 + 3, družstvo 30 + 4 + 4 + 4 + 6) sa
rozhodne o striebornom a zlatom medailistovi.
Postup pri streľbe jednotlivých finálových výstrelov
Ihneď po okomentovaní poslednej série piatich výstrelov velí HFR „PRE ĎAĽŠÍ
SÚŤAŽNÝ VÝSTREL – NABÍJAŤ“. Po uplynutí piatich (5) sekúnd vydá povel „ŠTART“.
Po vystrelení jednotlivého výstrelu alebo času 60 sekúnd HFR vydá povel „STOP“.
Okamžite po povele spíker v čase 15 – 20 sekúnd okomentuje poradie družstiev
a zaujímavosti. Hodnoty jednotlivých zásahov sa nezobrazujú. Ihneď po
okomentovaní spíkerom velí HFR „PRE ĎAĽŠÍ SÚŤAŽNÝ VÝSTREL – NABÍJAŤ“.
Streľba jednotlivými výstrelmi pokračuje do vystrelení dvoch súťažných výstrelov,
t.j. 17 tich výstrelov (družstvo 34) bude vyradené piate (5) družstvo.
Akonáhle zostávajúce družstvá vystrelia ďalšie dva (2) výstrely (celkom 19
výstrelov, družstvo 38), bude vyradené v poradí štvrté (4) družstvo.
Akonáhle zostávajúce družstvá vystrelia ďalšie dva (2) výstrely (celkom 21
výstrelov, družstvo 42), bude vyradené v poradí tretie (3) družstvo.
Akonáhle zostávajúce družstvá vystrelia ďalšie tri (3) výstrely (celkom 24 výstrelov,
družstvo 48), bude rozhodnuté o víťazovi a v poradí druhom medailistovi.
Riešenie zhôd
V prípade, že dôjde ku zhode pri rozhodovaní o vyradení družstva, alebo
medailistovi, rieši sa zhoda rozstrelom. Družstvá so zhodným výsledkom strieľajú
(obidvaja členovia) po jednom výstrele, prvý ľavý strelec druhý pravý strelec až do
porušenia zhody. HFR oznámi „NASTALA ZHODA MEDZI DRUŽSTVAMI (krajina) a
(krajina)“, a naďalej riadi rozstrel. Na každý rozstrel je časový limit 60 sekúnd.
Rozstrel sa rozhodne porovnaním celkových výsledkov družstiev v rozstrele.
Ukončenie finále
Po vystrelení 24 výstrelov a po tom, čo je rozhodnuté o zlatom, striebornom
a bronzovom medailistovi vydá HFR povel „STOP – VYBIŤ“. Oznámi „VÝSLEDKY SÚ
KONEČNÉ“. RF sa presvedčí, že sú zbrane vybité, závery otvorené a zasunuté
bezpečnostné zástavky. Jury musí zhromaždiť víťazné družstvá a spíker vyhlásiť
bronzové, strieborné a zlaté družstvo.
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