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6.1

VŠEOBECNE

6.1.1

CIEĽ A ÚČEL PRAVIDIEL ISSF
ISSF vydáva technické pravidlá streleckého športu, ktoré
slúžia na riadenie streleckých súťaží, uznaných ISSF (pozri
Všeobecné ustanovenia ISSF čl. 3.3). Cieľom ISSF je dosiahnuť jednotnosť vo vykonávaní streleckého športu na celom svete, pre podporu rozvoja tohto športu.
a) Technické pravidlá ISSF zahŕňajú pravidlá pre stavbu
strelníc, terče, hodnotenie, pravidlá pretekov a finále pre
všetky strelecké disciplíny. Pravidlá pre disciplíny platia
pre štyri strelecké disciplíny: pištoľové, puškové, brokové
a bežiaci terč.
b) Technické pravidlá ISSF a pravidlá pre disciplíny ISSF
schvaľuje exekutíva ISSF.
c) Technické pravidlá ISSF a pravidlá pre disciplíny ISSF sú
podriadené stanovám ISSF a Všeobecným ustanoveniam
ISSF.
d) Technické pravidlá ISSF a pravidlá pre disciplíny ISSF
platia štyri roky začínajúc 1. januárom roku, ktorý nasleduje po Olympijských hrách. S výnimkou mimoriadnych
okolností sa nebudú pravidlá ISSF počas tejto štvorročnej
periódy menené.

6.1.2

VTP_17.doc

Použitie technických pravidiel a pravidiel pre disciplín.
a) Majstrovstvá ISSF sú súťaže v športovej streľbe na OH,
MS, SP finále SP, kontinentálne majstrovstvá a kontinentálne hry, na ktoré dohliada ISSF poľa všeobecných ustanovení (čl. 3.2.1) a týchto pravidiel.
b) ISSF môže zo súhlasom výkonného výboru rozhodnúť
o ďalších pretekoch, kde je možné splniť kvalifikačný rekord na OH, alebo ustanoviť svetový rekord.
c) Na všetkých majstrovstvách ISSF musia byť uplatňované
pravidlá ISSF.
d) ISSF odporúča, aby sa pravidlami ISSF riadili aj súťaže
regionálne, národné a ďalšie, ktoré nie sú majstrovstvami
ISSF, ale majú v programe ISSF disciplíny.
e) Všetci činovníci súťaží, pretekári, tréneri a vedúci družstiev musia poznať pravidlá ISSF a zabezpečiť ich dodržiavanie.
f) Každý pretekár musí dodržiavať tieto pravidlá.
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g) Ak pravidlo platí pre strelcov pravákov, platí pre strelcov
ľavákov jeho zrkadlovo symetrické znenie.
h) Ak pravidlo neplatí vyslovene len pre disciplíny mužov
alebo pre disciplíny žien, platí rovnako pre mužské i ženské disciplíny.
i) Ak obrázky a tabuľky v týchto pravidlách obsahujú konkrétne údaje, majú rovnakú platnosť ako číslované články
pravidiel.
6.1.3

ROZSAH PÔSOBNOSTI TECHNICKÝCH PRAVIDIEL
Technické pravidlá zahŕňajú:
a) pravidlá pre prípravu a organizáciu majstrovstiev ISSF;
b) pravidlá pre prípravu a výstavbu strelníc;
c) pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých streleckých disciplín
alebo viac ako jednej disciplíny.

6.1.4

JEDNOTNÝ VÝKLAD VYBAVENIA A OBLIEKANIA
ORGANIZÁCIA A DOHĽAD NA MAJSTROVSTVÁ ISSF
Športová streľba je špecifický šport, ktorý si vyžaduje aj špecifické oblečenia. Strelec môže používať iba prebraté
a schválené oblečenie. Všetko, čo by akýmkoľvek spôsobom
zvýhodňovalo jednotlivého strelca (zbraň, zariadenie, vybavenia a príslušenstvo) je zakázané. Došlo k sprísneniu pravidiel v používaní oblečenia, vybavenia a príslušenstva
s cieľom, aby nebol jednotlivec zvýhodnený pred ostatnými.

6.1.5

ORGANIZÁCIA A DOHĽAD NA MAJSTROVSTVÁCH ISSF

6.1.5.1

DOHĽAD ISSF.
Na každé majstrovstvá ISSF menuje výkonný výbor ISSF
v súlade s čl. 1.8.2.6 a 3.4 technického delegáta ISSF, členov jury a technických funkcionárov. Toto menovanie obsahuje:
a) technického delegáta;
b) súťažnú jury;
c) odvolaciu jury;
d) oficiálneho spracovateľ výsledkov, ktorý je zodpovedný
zaistenie a prevádzku elektronickej technológie pre riadenie súťaže od prihlášok cez riadenie pretekov, spracovanie a prezentácia výsledkov až po ich archiváciu.
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ORGANIZAČNÝ VÝBOR.
Pre všetky majstrovstvá ISSF v súlade s čl. 3.4.1 musí byť
zriadený organizačný výbor, ktorý zodpovedá za prípravu,
vykonanie a riadenie streleckej súťaže. Organizačný výbor
musí menovať:
a) rozhodcov na strelisku, úsekových rozhodcov a hlavného
rozhodcu zodpovedného za vedenie preteku;
b) manažéra majstrovstiev – hlavného rozhodcu a jeho asistentov, ktorí zodpovedajú za spracovanie prihlášok, akreditácií, hodnotenie a spracovanie výsledkov počas majstrovstiev;
c) predsedu preberacej komisie a príslušní rozhodcovia
preberacej komisie zodpovedných za prebierku vybavenia;
d) ďalší personál potrebný pre zabezpečenie majstrovstiev.

6.2

BEZPEČNOSŤ

6.2.1

BEZPEČNOSŤ MÁ NAJVYŠŠIU DÔLEŽITOSŤ

6.2.1.1

Pravidlá ISSF stanovujú len špecifické bezpečnostné požiadavky pre použitie pri majstrovstvách ISSF. Za bezpečnosť
zodpovedajú ISSF jury a organizačný výbor.

6.2.1.2

Osobitné bezpečnostné požiadavky pre strelnice sú rozdielne v rôznych krajinách. Bezpečnosť strelnice závisí
v značnej miere od miestnych podmienok a organizačný výbor môže predpísať ďalšie bezpečnostné opatrenie. Jury,
funkcionári na strelišti, funkcionári družstiev a pretekári musia byť s miestnymi nariadeniami oboznámení.

6.2.1.3

Bezpečnosť strelcov, funkcionárov a divákov vyžaduje stálu
pozornosť pri zaobchádzaní so zbraňami a opatrnosť pri pohybe po strelnici. Disciplínu musí dodržiavať každý. Udržiavanie disciplíny je povinnosťou funkcionárov súťaží a strelci
a funkcionári družstiev im pri tom musia pomáhať.

6.2.1.4

ISSF môže odmietnuť prihlášku niektorého športovca, ak má
závažnú informáciu z kompetentných miest, že športovec
predstavuje na strelnici vážnu bezpečnostnú hrozbu pre
ostatných účastníkov.

6.2.1.5

V záujme bezpečnosti môže člen jury alebo ktorýkoľvek
funkcionár na strelišti kedykoľvek zastaviť streľbu. Strelci a
vedúci družstiev musia ihneď upozorniť rozhodcov na strelišti alebo členov jury na situácie, ktoré sú nebezpečné alebo
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môžu byť príčinou nehody.
6.2.1.6

Člen preberacej komisie, úsekový rozhodca alebo člen jury
sa môže z dôvodu kontroly dotknúť vybavenia strelca (vrátane zbrane) bez jeho súhlasu, avšak v jeho prítomnosti a s
jeho vedomím. Ak to vyžaduje bezpečnostná situácia, musí
byť vykonaný okamžitý zásah.

6.2.2.

PRAVIDLÁ PRE ZAOBCHÁDZANIE SO ZBRAŇAMI

6.2.2.1

Pre zaistenie bezpečnosti sa musí vždy zaobchádzať so
všetkými zbraňami s najväčšou opatrnosťou. Zbraň nesmie
byť v priebehu preteku odnášaná z palebnej čiary bez povolenia úsekového rozhodcu.

6.2.2.2

Do všetkých pušiek, pištolí a automatických brokovníc musia
byť vždy vložené bezpečnostné zástavky v reflexnej oranžovej, alebo podobne výraznej farbe s výnimkou, ak to dovoľujú tieto pravidlá. Účelom je viditeľne preukázať, že záver
zbrane je otvorený a zbraň je vybitá. Aby sa preukázalo, že
vzduchové pušky a pištole sú vybité, musí byť bezpečnostná
zástavka tak dlhá aby presahovala celú hlaveň. Ostatné
zbrane musia mať vloženú zástavku do nábojovej komory.
Závery musia byť otvorené, brokovnice zalomené, aby bolo
isté, že sú zbrane bezpečné.
a) Ak strelec nepoužíva bezpečnostnú zástavku ako je určené, člen jury ho VARUJE a nariadi mu použiť bezpečnostnú zástavku.
b) Ak jury zistí, že strelec napriek varovaniu nepoužíva bezpečnostnú zástavku ako je predpísané, MUSÍ byť DISKVALIFIKOVANÝ.

6.2.2.3

Ak je pretekár na streleckom stanovišti, zbraň vždy musí byť
namierená do bezpečného smeru. Mechanizmus, komora,
alebo záver nesmú byť uzatvorené ak zbraň nie je namierená v smere terčov, alebo do bezpečného smeru.

6.2.2.4

Pred opustením palebnej čiary sa musí strelec presvedčiť a
úsekový rozhodca musí skontrolovať a potvrdiť, či je mechanika otvorená, vložená bezpečnostná zástavka a že nemá
náboje ani v nábojovej komore, ani v zásobníku zbrane.

6.2.2.5

Ak strelec odloží zbraň do puzdra alebo odnesie zo streleckého stanovišťa bez kontroly rozhodcom, môže byť diskvalifikovaný, ak jury zistila, že došlo k významnému ohrozeniu
bezpečnosti.

6.2.2.6

Počas streľby sa zbraň môže odložiť len s otvoreným záverom po vybratí náboja a zásobníka. Vzduchová zbraň sa
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musí zaistiť povolením napínacej páky alebo otvorením nabíjacieho otvoru.
6.2.2.7

Manipulácia so zbraňami nie je dovolená a bezpečnostné
zástavky musia byť vložené, kým je obsluha pred palebnou
čiarou. Ak je potreba v priebehu nástrelu, súťaže alebo finále vstúpiť do priestoru strelnice, musí to povoliť riadiaci na
palebnej čiare. Akýkoľvek pohyb je povolený, až keď sú do
zbraní vložené bezpečnostné zástavky.

6.2.2.8

Na strelnici, keď zbraň nie je na streleckom stanovišti, musí
byť vždy v puzdre, pokiaľ oprávnený rozhodca nerozhodne
inak.

6.2.3

POVELY

6.2.3.1

Rozhodca na strelišti alebo iní príslušní funkcionári zodpovedajú za vydávanie povelov „NABÍJAŤ“, „ŠTART“, „STOP“,
„VYBIŤ“ a ďalších nevyhnutných povelov. Úsekový rozhodca
sa musí presvedčiť, že povely boli rešpektované a že sa so
všetkými zbraňami zaobchádza bezpečne.

6.2.3.2

Zbraň a zásobníky môžu byť nabíjané len na palebnej čiare
a len po povele alebo signáli „NABÍJAŤ“ alebo „ŠTART“.
V ostatných prípadoch musia byť stále vybité.

6.2.3.3

Aj keď má puška alebo pištoľ na 50 m (ĽPi) zásobník, môže
sa nabíjať len jedným nábojom. Keď sa použije pre disciplínu vzduchová pištoľ so zásobníkom, môže sa nabiť len jednou strelou (1 diabolkou).

6.2.3.4

Zbraň sa považuje za nabitú, ak je diabolka, zásobník alebo
náboj v kontakte so zbraňou. Dokiaľ nebol vydaný povel pre
nabitie, nesmie nik nabiť zbraň alebo vložiť doň zásobník či
náboj.

6.2.3.5

Ak vystrelí strelec pred povelom „NABÍJAŤ“ alebo „ŠTART“,
alebo po povele „STOP“ alebo „VYBIŤ“, môže byť diskvalifikovaný ak sa to týka bezpečnosti.

6.2.3.6

Po povele alebo signáli „STOP“ musia strelci okamžite zastaviť streľbu. Po povele „VYBIŤ“ musia všetci strelci vybiť
svoje zbrane a uviesť ich do bezpečného stavu (na vybitie
vzduchových zbraní – vybranie broku požiadať úsekového
rozhodcu o povolenie). V streľbe môžu pokračovať, až keď
bol znovu daný povel alebo signál „ŠTART“.

6.2.4

DOPLŇUJÚCE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ

6.2.4.1

Streľba nasucho: Výstrel nasucho je uvoľnenie natiahnutého
spúšťového mechanizmu nenabitej zbrane alebo uvoľnenie
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spúšťového mechanizmu vzduchom alebo plynom plnenej
zbrane, ktorá je vybavená zariadením umožňujúcim manipuláciu so spúšťou bez uvoľnenia hnacej náplne (vzduch alebo
plyn). Streľba nasucho a cvičné mierenie sú možné, ale len
s povolením úsekového rozhodcu a len na palebnej čiare
alebo vo vyhradenom priestore.
6.2.4.2

Strelec je zodpovedný a zaistí, že používaný zásobník na
vzduch alebo CO2, je označený platnou značkou (certifikátom), čo sa môže kontrolovať pri prebierke.

6.2.5

OCHRANA SLUCHU
Všetci strelci a ostatné osoby, v bezprostrednej blízkosti palebnej čiary 25 m, 50 m, 300 m a brokových strelníc sa naliehavo vyzývajú, aby nosili tlmiace zátky, mušľové chrániče,
alebo podobnú ochranu sluchu. Oznámenie o ochrane sluchu musí byť výrazne zverejnené a prostriedky na ochranu
sluchu musia byť k dispozícii VŠETKÝM osobám v priestore
strelnice. Strelcom a trénerom nie je povolená ochrana sluchu obsahujúca akýkoľvek druh prijímacieho zariadenia. Povolené takéto ochrany sluchu majú funkcionári a na zvláštne
povolenie zdravotne postihnutí pretekári.

6.2.6

OCHRANA ZRAKU
Všetci strelci sa dôrazne vyzývajú, aby používali pri streľbe
okuliare z netrieštivého skla alebo podobnú ochranu zraku.

6.3

USTANOVENIA PRE TERČE

6.3.1

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA

6.3.1.1

Na majstrovstvách ISSF sa môžu používať pre puškové
a pištoľové disciplíny buď elektronické alebo papierové terče
a pre brokové disciplíny asfaltové terče. (Pravidlá pre prácu
s papierovými terčami sú obsahom dodatku týchto pravidiel
PRÍLOHA A).

6.3.1.2

Bodovacie kruhy, rozmery a ďalšie špecifikácie terčov musia
zodpovedať týmto pravidlám.

6.3.1.3

Najmenej 6 mesiacov vopred musia byť predložené vzorky
asfaltových terčov – 20 kvalifikácia a 20 finále.

6.3.2

POŽIADAVKY NA ELEKTRONICKÉ TERČE (EST)

6.3.2.1

Môžu sa používať len EST otestované a schválené ISSF.

6.3.2.2

Od EST sa vyžaduje presnosť aspoň polovice desatiny bodovacieho kruhu. Tolerancie rozmerov bodovacích kruhov
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pre papierové terče sa nemôže použiť na EST.
6.3.2.3

Všetky EST musia mať čierny zameriavací kruh zodpovedajúci predpísanému papierovému terču (čl. 6.3.4). Zvyšok terča matný biely alebo krémový.

6.3.2.4

Výsledky zaznamenané EST musia zodpovedať rozmerom
bodovacích kruhov papierových terčov (čl. 6.3.4).

6.3.2.5

Na monitore strelca sa musí zobraziť poloha a hodnota každého výstrelu, ktorý zasiahol terč.

6.3.2.6

EST na 10 m musia používať papierovú alebo podobnú kontrolnú pásku, ktorá umožní zistiť či výstrel zasiahol alebo nezasiahol terč.

6.3.2.7

Kedykoľvek v priebehu pretekov a po ňom musí byť k dispozícii tlačový výstup výsledkov každého pretekára.

6.3.2.8

Ak sa použijú EST, musia byť pred každým majstrovstvom
ISSF otestované pod dohľadom technického delegáta, že za
normálnych podmienok hodnotia správne.

6.3.3

POŽIADAVKY NA TERČE
Terče musia zodpovedať čo do rozmerov bodovacích kruhov, tolerancií a špecifikácii týchto pravidiel.

6.3.3.1

Puškové a pištoľové terč sa môžu hodnotiť na celé body
alebo na desatiny pri EST. Desatiny sa hodnotia tak, že je
pole jednotlivej hodnoty rozdelené na 10 častí a tým sa priradí hodnota, počínajúc nulou. pr. 10.0, 9.0 a končiac 10.9,
9.9.

6.3.3.2

Puškové a pištoľové eliminačné a kvalifikačné preteky sa
hodnotia na celé body. Na majstrovstvách ISSF sa eliminačné
a kvalifikačné
preteky
vo
vzduchovej
puške
a malokalibrovke v ľahu hodnotia na desatiny.

6.3.3.3

Puškové a pištoľové finále sa hodnotí na desatiny
s výnimkou finále na 25 m, kde sa hodnotí zásah – chyba.
Bod sa pridelí za zásah bodovacieho kruhu, ktorého hodnotu
stanoví tieto pravidlá

6.3.4

OFICIÁLNE TERČE ISSF

6.3.4.1

PUŠKOVÝ TERČ NA 300 METROV
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7

VTP_17.doc
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200 mm
300 mm
400 mm

(± 0,5 mm)
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500 mm (± 3,0 mm)

kruh 1

1000 mm (± 3,0 mm)

Stredová desiatka = 50 mm (± 0,5 mm).
Čierny stred: kruhy 5 až 10 = 600 mm (± 3,0 mm).
Hrúbka deliacich čiar: 0,5 mm – 1 mm.
Najmenší viditeľný rozmer terčového listu:
1300 mm x 1300 mm (alebo najmenej 1020 mm x 1020 mm
za predpokladu, že pozadie, na ktorom je terč pripevnený
má rovnakú farbu ako terč).
Hodnoty bodovacích kruhov 1 – 9 sú vytlačené v bodovacích
poliach v uhlopriečnych a na seba kolmých smeroch.
Pole 10 nie je označené číslom.

Puškový terč na 300 metrov
6.3.4.2

PUŠKOVÝ TERČ NA 50 METROV
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7
kruh 6

10,4 mm
26,4 mm
42,4 mm
58,4 mm
74,4 mm

(± 0,1 mm)
(± 0,2 mm)
(± 0,2 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)

kruh 5
kruh 4
kruh 3
kruh 2
kruh 1

90,4 mm
106,4 mm
122,4 mm
138,4 mm
154,4 mm

(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)

Stredová desiatka = 5 mm (± 0,1 mm)
Priemer čierneho stredu (3 – 10): 112,4 mm (± 0,5 mm)
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Hrúbka deliacich čiar: 0,2 mm až 0,3 mm
Najmenší viditeľný rozmer terčového listu: 250 mm x 250
mm
Hodnoty bodovacích kruhov 1 – 8 sú vytlačené v bodovacích
poliach v zvislom a vodorovnom smere kolmo na seba.
Polia 9 a 10 nie sú označené číslom.
Môže sa použiť vložený terč (200 x 200 mm).

Puškový terč na 50 metrov
6.3.4.3

TERČ PRE VZDUCHOVÚ PUŠKU NA 10 M
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7
kruh 6

0,5 mm
5,5 mm
10,5 mm
15,5 mm
20,5 mm

(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)

kruh 5
kruh 4
kruh 3
kruh 2
kruh 1

25,5 mm
30,5 mm
35,5 mm
40,5 mm
45,5 mm

(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)

Stredová desiatka: Ak bol 10-tkový kruh (bodka) úplne vystrelený, vyhodnotí sa s použitím vonkajšieho kalibru pre
vzduchovú pištoľ (11,5 mm).
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Čierny stred: kruhy 4 až 9 = 30,5 mm (± 0,1 mm).
Desiatka je biela kruhová bodka = 0,5 mm (± 0,1 mm).
Hrúbka čiar: 0,1 mm až 0,2 mm.
Minimálny viditeľný rozmer terča: 80 mm x 80 mm.
Hodnoty bodovacích kruhov 1 – 8 sú vyznačené
v hodnotiacich poliach vo vertikálnych a horizontálnych čiarach kolmých na seba. Hodnota 9 nie je očíslovaná. Desiatka je biely bod.
Pre zlepšenie viditeľnosti terča by za terčom mali byť podložky 170 mm x 170 mm, podobnej farby ako materiál terča.

Terč pre vzduchovú pušku na 10 metrov
6.3.4.4

TERČ PRE RÝCHLOPAĽBU NA 25 M
(pre súťaže rýchlopalná pištoľ a otočné terče pre veľkokalibrová pištoľ a športovú pištoľ na 25 m):
kruh 10 100 mm (± 0,4 mm) kruh 7 340 mm (± 1,0 mm)
kruh 9 180 mm (± 0,6 mm) kruh 6 420 mm (± 2,0 mm)
kruh 8 260 mm (± 1,0 mm) kruh 5 500 mm (± 2,0 mm)
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Stredová desiatka: 50 mm (± 0,2 mm).
Terč je čierny kruh od 5 do 10 = 500 mm (± 1,0 mm).
Hrúbka deliacich čiar: 0,5 mm až 1,0 mm.
Minimálny viditeľný rozmer terča: šírka: 550 mm, výška: 520
– 550 mm.
Hodnoty bodovacích kruhov 5 až 9 sú vytlačené
v bodovacích poliach len v zvislom smere. Pole 10 nie je
označené číslom. Čísla majú byť asi 5 mm vysoké a mať
hrúbku 0,5 mm. Biele vodorovné zámerné linky nahradzujú
číselné hodnoty vľavo a vpravo od stredu terča. Každá
z nich je 125 mm dlhá a 5 mm široká.

Terč pre rýchlopaľbu na 25 m
6.3.4.5

PIŠTOĽOVÝ TERČ NA 25 M A 50 M
(pre ľubovoľnú pištoľ na 50 m, štandardnú pištoľ a pevný
terč veľkokalibrová a športová pištoľ na 25 m).
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7

VTP_17.doc

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm

(± 0,2 mm)
(± 0,4 mm)
(± 0,5 mm)
(± 1,0 mm)
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kruh 5
kruh 4
kruh 3
kruh 2

300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

(± 1,0 mm)
(± 1,0 mm)
(± 2,0 mm)
(± 2,0 mm)
24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

kruh 6

1. vydanie 2017

250 mm (± 1,0 mm) kruh 1 500 mm (± 2,0 mm)

Stredová desiatka: 25 mm (± 0,2 mm).
Čierny stred: kruhy 7 až 10 = 200 mm (± 1,0 mm).
Hrúbka deliacich čiar: 0,2 mm až 0,5 mm.
Minimálny viditeľný rozmer terča: šírka: 550 mm, výška: 520
– 550 mm.
Hodnoty bodovacích kruhov 1 až 9 sú vytlačené
v bodovacích poliach v zvislom a vodorovnom smere kolmo
na seba. Desiatkové pole nemá číslo. Čísla majú byť asi 10
mm vysoké a majú byť ľahko čitateľné normálnymi pozorovacími ďalekohľadmi na zodpovedajúcu vzdialenosť.

Pištoľový terč na 25 m a 50 m
6.3.4.6

TERČ PRE VZDUCHOVÚ PIŠTOĽ NA 10 M
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7
kruh 6

11,5 mm
27,5 mm
43,5 mm
59,5 mm
75,5 mm

(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,2 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)

kruh 5
kruh 4
kruh 3
kruh 2
kruh 1

91,5 mm
107,5 mm
123,5 mm
139,5 mm
155,5 mm

(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)
(± 0,5 mm)

Stredová desiatka: 5,0 mm (± 0,1 mm).
Čierny stred: kruhy 7 až 10 = 59,5 mm (± 0,5 mm).
Hrúbka deliacich čiar: 0,1 mm až 0,2 mm.
Minimálny viditeľný rozmer terča: 170 mm x 170 mm.
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Hodnoty polí 1 až 8 sú vytlačené v bodovacích poliach
v zvislom a vodorovnom smere kolmo na seba. Desiatkové
a deviatkové pole nemajú číslo. Čísla nemajú byť vyššie ako
2 mm.

Terč pre vzduchovú pištoľ na 10 m
6.3.4.7

BEŽIACI TERČ NA 50 M
Bežiaci terč na 50 m zobrazuje bežiaceho diviaka s kruhmi
natlačenými na pleci. Terče musia byť tlačené len v jednej
farbe. Bežiaci terč ukazuje zviera
bežiace naľavo
a napravo. Terč je natlačený na papieri obdĺžnikového tvaru.
Prispôsobiť rám tvaru zvieraťa nie je dovolené (pozri obr.).
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7
kruh 6

60 mm
94 mm
128 mm
162 mm
196 mm

(± 0,2 mm)
(± 0,4 mm)
(± 0,6 mm)
(± 0,8 mm)
(± 1,0 mm)

kruh 5
kruh 4
kruh 3
kruh 2
kruh 1

230 mm
264 mm
298 mm
332 mm
366 mm

(± 1,0 mm)
(± 1,0 mm)
(± 1,0 mm)
(± 1,0 mm)
(± 1,0 mm)

Stredová desiatka: 30 mm (± 0,2mm).
Hrúbka deliacich čiar: 0,5 mm až 1,0 mm.
Stred desiatkového kruhu je vzdialený 500 mm od špičky
VTP_17.doc
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nosa diviaka, merané vo vodorovnom smere.
Hodnoty bodovacích polí 1 až 9 sú vytlačené
v zodpovedajúcich bodovacích poliach v uhlopriečnom smere, kolmo na seba.
Môžu sa použiť terčové stredy alebo polovičné terče. Terčové stredy alebo polovičné terče musia zodpovedať celému
terču.
Pre papierové terče sa môže použiť jeden terč s dvomi hlavami, bežiacimi v opačných smeroch s dvomi oblasťami bodovacích kruhov (D).
Pre elektronické terče sa môže použiť jeden terč s dvomi
hlavami, bežiacimi v opačných smeroch s jednou oblasťou
bodovacích kruhov (D).

Bežiaci terč na 50 m
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BEŽIACI TERČ NA 10 M
Bežiaci terč na 10 m je terčový list s dvomi natlačenými terčmi s kruhmi 1 až 10, medzi ktorými je uprostred zámerná
značka.
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7
kruh 6

5,5 mm
10,5 mm
15,5 mm
20,5 mm
25,5 mm

(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)

kruh 5
kruh 4
kruh 3
kruh 2
kruh 1

30,5 mm
35,5 mm
40,5 mm
45,5 mm
50,5 mm

(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)
(± 0,1 mm)

Stredová desiatka je biela: 0,5 mm (± 0,1 mm), kalibrovaná
rovnako ako kruhy 3 – 10.
Čierny stred: kruhy 5 až 10 = 30,5 mm (± 0,1 mm).
Hrúbka deliacich čiar: 0,1 mm až 0,2 mm.
Odporúčaný rozmer terča: 260 mm x 150 mm (minimálne
260 mm x 140 mm).
Stred desiatkového kruhu je vzdialený od stredu zámernej
značky 70 mm (±0,2 mm), merané vo vodorovnom smere.
Hodnoty bodovacích polí 1 až 9 sú zreteľne vytlačené
v zodpovedajúcich
bodovacích
poliach
na
terči
v uhlopriečnom smere, kolmo na seba.
Zámerná značka je čierna s vonkajším priemerom 15,5 mm
a obsahuje biele kružnice vo veľkosti kruhov 10 (5,5 mm) a 9
(10,5 mm) a biely stredový bod (0,5 mm).
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Bežiaci terč na 10 m – papierový terč.

Bežiaci terč na 10 m – elektronický terč.

6.3.5

PRÁCA S TERČOVÝM ZARIADENÍM
Pre zjednodušenie riadenia pretekov v pištoľových a puškových disciplínach sa musí použiť systém pre označovanie
a ovládanie terčov.

6.3.5.1

Systém elektronických terčov
Pri práci s EST sa používajú zadné terče, zadné dosky
a kontrolné listy (viď. obr.)
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elektronický terč

cca 1 m

zadný terč
kontrolný list
zadný kartón

6.3.5.2

Zadné terče pre strelnice na 50 m a 300 m s EST
Pre možnú identifikáciu krížových (cudzích) striel sa odporúča použitie zadných terčov 0,5 m – 1 m za terčmi. Presná
vzdialenosť medzi terčom a zadným terčom musí byť odmeraná a zaznamenaná. Pokiaľ je to možné, táto vzdialenosť
by mala byť pre všetky terče rovnaká.

6.3.5.3

Zadné terče pre strelnice na 25 m s EST
a) Pre kontrolu sporných zásahov musia byť pri všetkých
súťažiach na 25 m použité zadné terče.
b) Zadné terče musia pokrývať najmenej plochu danú šírkou
a výškou terčového rámu na 25 m (5 terčov). Umiestňujú
sa vo vzdialenosti 1 m za súťažné terče. Musí to byť súvislý rám alebo bez medzery na seba nadväzujúce rámy,
aby bolo možné zaznamenať všetky zásahy medzi terčmi.
c) Zadné terče musia byť z nelesklého papieru neutrálnej
farby podobnej farbe terčov.
d) Pri súťažiach na 25 m musia všetci strelci dostať nové
zadné terče pre každú časť pretekov.

6.3.5.4

Kontrolné listy – elektronické terče na 25 m
Plocha za EST musí byť prekrytá kontrolným listom, ktorý sa
vymieňa pre každého pretekára pre každú časť pretekov.
Ak je niektorý zásah mimo plochu kontrolného listu, musí sa
pred jeho výmenou zo zadného terča zakresliť jeho geometrický vzťah na kontrolnom liste.

6.3.5.5

Zadný terč pre EST na 50 m a 300 m
Za zadnou stranou EST na 50 m a 300 m sa upevňuje zadný
terč na ktorý sa pripevní menší kontrolný list. Zadné terče
alebo kontrolné listy sa vymieňajú a zbierajú po každej zmene. Ak je niektorý zásah mimo kontrolného listu musí sa jeho
poloha zaznačiť na zadnú dosku a na kontrolnom liste.
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ASFALTOVÉ TERČE (PRE BROKOVÉ DISCIPLÍNY)
Priemer:
Výška:
Hmotnosť:

110 mm (± 1,0 mm)
25 mm až 26 mm
105 g (± 5 g)

Terče môžu byť celé čierne, biele, žlté, oranžové alebo môže byť celý vršok nafarbený na bielo, žlto alebo oranžovo,
alebo môže byť okolo vršku namaľovaný biely, žltý alebo
oranžový krúžok.
Farba asfaltových terčov musí byť uvedená vo všetkých propozíciách pre majstrovstvá ISSF. Farba terča vybraná pre
majstrovstvá ISSF musí byť zreteľne viditeľná proti pozadiu
strelnice za všetkých obvyklých svetelných podmienok. Pre
tréning sa musia použiť terče rovnakej farby.
Na OH,MS,SP sa musia používať tzv. eco-frindley (prirodzene rozložiteľné) asfaltové terče vyhovujúce ISSF štandardom. Odporúča sa ich použitie aj na kontinentálnych majstrovstvách a hrách.

6.3.6.1

Všeobecné špecifikácie pre asfaltové terče

A - hmotnosť
B – φ základne
C – φ rot. krúžku
D – celková výška

105 ± 5 g
E – výška základne
110 mm ± 1 mm F – výška rotačného
krúžku
95 mm – 98 mm G – výška vršku *

11 mm ± 1 mm
7 mm ± 1 mm

25 mm – 26 mm H – výška základne
a krúžku

18 mm ± 1 mm

8 mm ± 1 mm

*„G“ – skutočný tvar vršku musí byť taký, aby zaistil najlepšie aerodynamické vlastnosti a stabilitu pri lete.
„rozbiteľnosť“ – terče musia zniesť namáhanie vrhačkou pri
vrhu na vzdialenosť 80 m a musia byť ľahko rozbiteľné normálnou brokovou náplňou nábojov pre ISSF trap a skeet
v rozsahu predpísaných hraníc doletu.
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6.3.6.2

FLASH TERČE
a) Pre finále musia byť použité „flash“ terče naplnené červeným práškom z netoxického materiálu.
b) Pre kvalifikáciu a prípadné rozstrely po kvalifikácii musia
byť použité „flash“ terče naplnené ISSF schváleným práškom z netoxického materiálu.
c) Ak terč rovnakej vonkajšej farby, ktorý bol neúmyselne
vrhnutý, obsahuje prášok nesprávnej farby, výsledok tohoto výstrelu sa zaznamená.
d) Vo všetkých prípadoch keď sa použijú „FLASH“ terče,
musia vyhovovať čl. 6.3.7.1.

6.3.6.3

Testovanie asfaltových terčov
Pre testovanie krehkosti asfaltových terčov sa používa zariadenie schválené ISSF. Požiadavky na použitie týchto zariadení určí broková a technická komisia ISSF.

6.4

STRELNICE A OSTATNÉ ZARIADENIA

6.4.1

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

6.4.1.1

Požiadavky na minimálny rozsah strelníc pre majstrovstvá
ISSF sú dané všeobecnými ustanoveniami ISSF, čl. 3.5.1.
Tieto požiadavky sú minimálne, odporúča sa aby brokové
strelnice mali päť (5) strelíšť. Strelnice na 10 m a 50 m pre
puškové a pištoľové disciplíny by mali mať 80 stavov pre
veľké svetové poháre.

6.4.1.2

Pre majstrovstvá sveta a olympijské hry sa vyžaduje samostatná finálová strelnica pre puškové a pištoľové disciplíny,
odporúča sa aj pre SP.

6.4.1.3

Minimálne požiadavky na strelnice pre kontinentálne majstrovstvá určí kontinentálna federácia.

6.4.1.4

Strelnice pre trap a skeet môžu byť kombinované. Ak nie je
samostatná strelnica pre double trap upraví sa strelnica pre
trap. Ak je to možné, malo by byť spoločné finálové strelište
pre trap, double trap a skeet.

6.4.1.5

Priestor pre strelcov, funkcionárov a divákov na puškových
a pištoľových strelniciach musia byť chránené pred slnkom,
vetrom s dažďom. Ochrana nesmie poskytovať zrejmú výhodu žiadnemu streleckému stanovišťu ani časti strelnice.

6.4.1.6

ISSF odporúča aby nové strelnice boli bezbariérové. Súčasné upraviť na bezbariérové.
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6.4.1.7

Odporúča sa nové strelnice pre majstrovstvá
a olympijské hry dokončiť aspoň rok vopred.

sveta

6.4.1.8

Pre všetky eliminačné, kvalifikačné a finálové preteky na
OH, MS a SP musia byť použité EST schváleného výrobcu
a typu. Terčové zariadenie musí obsahovať monitory pre
veľkoplošné obrazovky, kde sa divákom zobrazujú nielen
jednotlivé hodnoty, ale aj priebežné výsledky a poradie.

6.4.1.9

Technickí delegáti ISSF za preskúmanie strelnice
a vybavenie, že zodpovedajú pravidlám ISSF a sú pripravené na majstrovstvá. Pre kontrolu použijú formulár (k dispozícii na ISSF).

6.4.1.10

Technický delegáti môžu schváliť malé odchýlky od ustanovení pravidiel ISSF, ktoré nie sú v rozpore s duchom ustanovení a pravidiel ISSF. Nie sú však dovolené odchýlky vo
vzdialenostiach streľby a v špecifikácii terčov.

6.4.2

OBECNÉ A SPRÁVNE ZARIADENIE
Na strelnici alebo v jej blízkosti musí byť:
a) dostatočne veľký priestor pre strelcov;
b) šatne pre strelcov v blízkosti finálových a kvalifikačných
strelníc;
c) zasadaciu miestnosť pre funkcionárov ISSF, komisie a
jury;
d) miestnosť pre organizačný výbor a administratívu;
e) kancelárske miestnosti, miestnosti pre hodnotenie terčov,
spracovanie výsledkov a pre skladovanie terčov
a ďalšieho materiálu;
f) na každej strelnici technická miestnosť pre HK
a operátora, ktorý spracováva výsledky;
g) na každej strelnici priestor pre streľbu nasucho
a zohrievaní zbraní;
h) Pre 10 metrové disciplíny priestor na doplnenie stlačeného vzduchu s nádobami na stlačený vzduch pevne upevnenými ku konštrukcii, aby nedošlo k prevráteniu
s adaptérmi;
i) hlavná výsledková tabuľa pre zverejňovanie výsledkov,
správ a malé výsledkové tabule na jednotlivých strelniciach pre zverejňovanie predbežných výsledkov. Výsledková listina musí byť umiestnená aj v priestore pre odpočinok strelcov,
j) sklad zbraní na odkladanie zbraní;
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k) priestor pre prebierku zbraní a vybavenia plus šatne;
l) zbrojárska dielňa s pracovnými stolmi a zverákmi;
m) priestor pre výrobcov zbraní k možnému servisu výrobcami;
n) priestor pre komerčné využitie, môže byť spoplatnený;
o) reštaurácie s stravovacie zariadenia pre stravovanie a
občerstvenie;
p) toalety;
q) bezdrótové pripojenie k internetu a elektronickej pošte
pracovné aj verejné;
r) priestor pre vyhlasovanie výsledkov;
s) priestor pre masmédiá;
t) priestor pre antidoping + toalety;
u) zdravotnícke zariadenie;
v) parkovisko.
6.4.3

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PUŠKOVÉ A PIŠTOĽOVÉ STRELNICE
NA 300 M, 50 M, 25 M A 10 M

6.4.3.1

Nové vonkajšie strelnice je potrebné stavať tak, aby mali
strelci počas súťaže pokiaľ možno čo najdlhšiu dobu slnko
za sebou. Cez terče nesmie prechádzať tieň.

6.4.3.2

Strelnice majú mať terčovú a palebnú čiaru. Palebná čiara je
rovnobežná s terčovou čiarou.

6.4.3.3

Požiadavky na výstavbu strelníc:
a) Ak je to potrebné z bezpečnostných dôvodov, môže byť
strelnica obklopená stenami.
b) Aby náhodné nemierené strely nemohli opustiť priestor
strelnice, môže byť použitá sústava priečnych clôn umiestnených medzi palebnou a terčovou čiarou.
c) Strelnice na 10 m musia byť halové.
d) Strelnice na 50 m a 25 m majú byť, pokiaľ je to možné,
vonkajšie, výnimočne, ak to vyžadujú zákonné alebo klimatické podmienky, môžu byť kryté alebo halové.
e) Strelnica na 300 m musí mať aspoň 285 m otvorených
k oblohe.
f) Strelnica na 50 m musí mať aspoň 35 m otvorených
k oblohe.
g) Strelnica na 25 m musí mať aspoň 12,5 m otvorených
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k oblohe.
h) Strelnica na 25 a 50 m môžu byť vnútorné alebo vonkajšie.
6.4.3.4

Za streleckými stanovišťami musí byť dostatok priestoru, aby
rozhodcovia a členovia jury mohli vykonávať svoje povinnosti. Musí byť zaistený priestor pre divákov. Tento priestor je
oddelený od priestoru pre strelcov a funkcionárov vhodnou
zábranou, umiestnenou najmenej 7 m za palebnou čiarou.

6.4.3.5

Synchronizované hodiny s počítačom pre spracovanie výsledkov musia byť na obidvoch stranách strelišťa, viditeľné
strelcom aj funkcionárom a v prípravnom priestore finálových
strelníc. Finálové strelnice musia mať hodiny odpočítavajúce
zostávajúci čas pre každý výstrel. Brokové strelnice musia
mať hodiny s odpočtom času, pre kontrolu prípravných časov.

6.4.3.6

Terčové rámy alebo zariadenia musia byť označené číslami
(číslovanie zľava) zodpovedajúcimi číslam streleckých stanovíšť. Čísla musia byť tak veľké, aby boli ľahko viditeľné za
normálnych streleckých podmienok voľným okom na zodpovedajúcu vzdialenosť. Čísla majú byť kontrastné a striedavo
odlišnej farby a zreteľne viditeľné v priebehu celých pretekov.
Pri terčoch na 25 m sa čísluje každá skupina 5-tich terčov
zľava začína sa písmenom „A“. Terče musia byť tiež označené číslami t.j. 11 – 20 v skupinách „A“ a „B“, 21 – 30 „C“ a
„D“.

6.4.4

VETERNÉ ZÁSTAVKY PRE PUŠKOVÉ A PIŠTOĽOVÉ STRELNICE NA
300M A 50M.

6.4.4.1

Obdĺžnikové veterné zástavky, slúžiace k zisťovaniu pohybu
vzduchu na strelnici, majú byť z bavlnenej látky s plošnou
hmotnosťou asi 150 g/m2. Musia byť umiestnené čo najbližšie k dráhe striel, ale tak, aby neprekážali ani strelám, ani
strelcovi pri mierení. Farba veterných zástaviek musí kontrastovať s pozadím. Dvojfarebné alebo pruhované veterné
zástavky sú povolené a odporúčajú sa.

6.4.4.2

Rozmery veterných zástaviek
Strelnica

Vzdialenosť

50 m

10 m a 30 m

50 mm x 400 mm

50 m

50 mm x 400 mm

100 a 200 m

200 mm x 750 mm

300 m
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6.4.4.3

Na puškových a pištoľových strelniciach na 50 m sa veterné
zástavky umiestňujú vo vzdialenosti od palebnej čiary medzi
dráhami striel u každého streleckého stanovišťa. V blízkosti
bezpečnostných alebo veterných clôn sa zástavky musia
umiestniť na strane prinavrátenej k strelcovi.

6.4.4.4

Ak sa strelnica na 50 m používa tiež na 10 m, musia byť veterné zástavky umiestnené na strelnici tak, aby ukazovali
smer vetra.

6.4.4.5

Na strelniciach na 300 m sa veterné zástavky musia umiestniť medzi dráhami striel každého štvrtého streleckého stanovišťa, vo vyššie uvedených vzdialenostiach, od palebnej
čiary. V blízkosti bezpečnostných clôn sa zástavky musia
umiestniť na strane privrátenej k strelcovi.

6.4.4.6

Strelci musia skontrolovať, či veterné zástavky nekryjú ich
terč pred časom na prípravu a nástrel. Posunúť veterné zástavky môže len úsekový rozhodca alebo člen jury.

6.4.4.7

Súkromné ukazovatele vetra sú zakázané. Posúvanie zastávok strelcom je zakázané.

6.4.5

VZDIALENOSTI STREĽBY

6.4.5.1

Vzdialenosti streľby sa merajú od palebnej čiary k prednej
ploche terča.

6.4.5.2

Vzdialenosti streľby musia byť čo najpresnejšie, v rozmedzí
povolených odchýlok:
Strelnica
Strelnica
Strelnica
Strelnica
Bežiaci terč
Bežiaci terč

10 m
25 m
50 m
300 m
10 m
50 m

± 0,00 m
± 0,10 m
± 0,20 m
± 1,00 m
± 0,05 m
± 0,20 m

6.4.5.3

U kombinovaných strelníc na 50 m pre pušku, pištoľ a bežiaci terč môže byť povolená odchýlka pre bežiaci terč zväčšená na +2,50 m. Šírka prieseku musí byť nastavená zodpovedajúcim spôsobom.

6.4.5.4

Palebná čiara musí byť zreteľne označená. Vzdialenosť sa
meria od terčovej čiary k hrane palebnej čiary, ktorá je bližšie ku strelcovi. Noha strelca (lakeť v polohe ľah) nesmie byť
na palebnej čiare alebo pred ňou.
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6.4.6

VÝŠKA STREDU TERČA (STREDU DESIATKOVÉHO KRUHU)

6.4.6.1

Stredy terčov musia mať tieto výšky merané od úrovne podlahy na strelišti:
Štandartná výška

Povolená odchýlka

3,00 m
0,75 m
1,40 m
1,40 m
1,40 m
1,40 m

± 4,00 m
± 0,50 m
+ 0,10 m / - 0,20 m
± 0,05 m
± 0,20 m
± 0,05 m

Strelnica 300 m
Strelnica 50 m
Strelnica 25 m
Strelnica 10 m
Bežiaci terč 50 m
Bežiaci terč 10 m

Stredy všetkých terčov v skupine terčov alebo na jednom
stanovišti musia mať rovnakú výšku (± 1 cm).
6.4.6.2

Stranové odchýlky pre stredy terčov na puškových
a pištoľových strelniciach pre streľbu na 300, 50 a 10 m.
Stredy terčov na 300, 50 a 10 m musia byť oproti stredom
príslušných streleckých stanovíšť. Stranové odchýlky od
kolmice k palebnej čiare vedenej zo stredu streleckého stanovišťa sú:
Najväčšia odchýlka od stredu

300 m pušky
50 m pušky/pištole
10 m pušky/pištole
6.4.6.3

6,00 m
0,75 m
0,25 m

Stranové odchýlky pre strelecké stanovištia na strelniciach pre bežiaci terč na 50 m a 10 m a pre pištole na 25
m.
Stredy streleckých stanovíšť sú umiestnené takto:
Na strelniciach pre rýchlopaľbu podľa stredu skupiny piatich
terčov.
Na strelniciach pre bežiaci terč podľa stredu prieseku.
Stred streleckého stanovišťa musí byť oproti stredu zodpovedajúceho terča alebo prieseku. Najväčšie stranové odchýlky od kolmice ku stredu terča alebo prieseku sú:
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Najväčšia odchýlka na obe strany

strelnica na 25 m
50 m bežiaci terč
10 m bežiaci terč
6.4.7

0,75 m
2,00 m
0,40 m

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE STRELECKÉ STANOVIŠTIA NA
PUŠKOVÝCH A PIŠTOĽOVÝCH STRELNICIACH

Strelecké stanovište musí byť konštruované tak, aby sa neotriasalo ani nepohybovalo. Strelecké stanovište musí byť
vodorovné od palebnej čiary smerom dozadu do vzdialenosti
najmenej 1,2 m. Zbytok streleckého stanovišťa je buď vodorovný alebo môže smerom dozadu o niekoľko cm klesať.
6.4.7.1

Ak sa strieľa zo stola, musia byť stoly približne 2,2 m dlhé a
0,8 m až 1 m široké, pevné, stabilné a prenosné, pokryté rohožou alebo podložkou. Strelecké stoly sa môžu skláňať dozadu najviac o 10 cm.

6.4.7.2

Strelecké stanovište musí byť vybavené:
a) lavicou alebo stolom o výške 0,7 m až 0,8 m;
b) podložkou pre streľbu v ľahu a v kľaku. Predná časť podložky musí byť zo stlačiteľného materiálu nie hrubšieho
ako 50 mm o veľkosti približne 50 cm x 80 cm, ktorý meria najmenej 10 mm pri stlačení meracím zariadením na
meranie hrúbky odevu strelcov z pušky. Zbytok podložky
musí mať hrúbku najviac 50 mm a najmenej 2 mm. Celkové rozmery sú minimálne 80 cm x 200 cm. Je povolená
kombinácia dvoch podložiek, jednej hrubej a jednej tenkej, ale spoločne nesmú prekročiť rozmery podľa tohto
pravidla. Použitie súkromných podložiek je zakázané;
c) na kvalifikačných strelniciach stoličkou alebo stolčekom
pre strelca; na finálových strelniciach nesmie byť na strelišti ani v jeho blízkosti žiadna stolička;
d) na nových strelniciach sa neodporúčajú vetrolamy pred
palebnou čiarou, ak to nie je nutné pre zabezpečenie
rovnakých podmienok na celej strelnici;
e) ak je potrebné, pre strelnice na 300 m, na palebnej čiare
inštalovať zásteny k oddeleniu streleckých stanovíšť, musia byť vyrobené z priehľadného materiálu na ľahkých
rámoch. Zásteny musia presahovať najmenej 50 cm pred
palebnú čiaru a majú byť najmenej 2 m vysoké.
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USTANOVENIA PRE STRELECKÉ STANOVIŠTIA NA STRELNICIACH
NA 300 M
Strelecké stanovište musí byť najmenej 1,6 m široké a 2,5 m
dlhé. Šírku je možné zmenšiť len ak sú prípadné oddeľujúce
zásteny skonštruované tak, aby strelec v polohe ležmo mohol dať svoju ľavú nohu na susedné strelište bez vyrušovania susedného strelca.

6.4.9

USTANOVENIA PRE STRELECKÉ STANOVIŠTIA NA STRELNICIACH
NA 50 M
a) Strelecké stanovište musí byť najmenej 1,25 m široké
a 2,5 m dlhé.
b) Ak sa strelecké stanovište používané aj pre streľbu na
300 m, musí byť najmenej 1,6 m široké.

6.4.10

USTANOVENIA PRE STRELNICE A STRELECKÉ STANOVIŠTIA NA
STRELNICIACH NA 10 M
a) Strelecké stanovište musí byť najmenej 1 m široké.
b) Najbližší koniec lavice alebo stojanu musí byť umiestnený
10 cm pred palebnou čiarou. Použitie stolu namiesto palebnej čiary nie je dovolené.
c) Ak sa strelecké stanovište používa aj na 50 m, musí byť
široké najmenej 1,25 metra.

6.4.11

USTANOVENIA PRE STRELNICE A STRELECKÉ STANOVIŠTIA PRE
STREĽBU NA 25 M.

6.4.11.1

Strechy a zásteny na strelniciach na 25 m musia strelcom
zaistiť primeranú ochranu pred vetrom, dažďom, slnkom a
vyhadzovanými nábojnicami.

6.4.11.2

Strelecké stanovište musí byť zastrešené alebo inak zakryté
vo výške najmenej 2,20 m nad úrovňou streleckého stanovišťa.

6.4.11.3

Strelnice pre streľbu na vzdialenosť 25 m musia byť rozdelené na úseky (sekcie). V každom úseku sú dve skupiny terčov.

6.4.11.4

Pri disciplínach na 25 m sa terče musia umiestniť v skupinách po piatich (5) pre súťaže v disciplíne rýchlopalná pištoľ
a do skupín po troch (1, 3, 5) alebo štyroch (1, 2, 4, 5) alebo
výnimočne päť (5) terčov pre súťaže v disciplíne športová,
veľkokalibrová a štandardná pištoľ 25 m.

6.4.11.5

25 m strelnice môžu byť otvorené alebo rozdelené chránenými chodníkmi, kedy musí byť k dispozícii bezpečnostný
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kontrolný systém.
6.4.11.6

Každý úsek musí byť pripojený na centrálne ovládanie, ale
musí byť možné ovládať ho samostatne.

6.4.11.7

Strelecké stanovištia musia mať tieto rozmery:
Disciplína

Šírka

Rýchlopalná pištoľ
Športová a veľkokalibrová pištoľ
Štandardná pištoľ
6.4.11.8

6.4.11.9

Hĺbka

1,50 m 1,50 m
1,00 m 1,50 m
1,00 m 1,50 m

Strelecké stanovištia musia byť oddelené priehľadnými zástenami, ktoré chránia strelcov pred vyhadzovanými nábojnicami a umožňujú, aby rozhodcovia videli strelcov. Zásteny
musia byť umiestnené blízko miesta kde je pri streľbe pištoľ
a majú byť dostatočne veľké, aby zachytili vyletujúce nábojnice, ohrozujúce susedného strelca.
Na bočných stenách oddeľujúcich sekcie majú byť referenčné čiary pod uhlom 45°.

6.4.11.10

Na každom streleckom stanovišti musí byť toto vybavenie:
a) prenosná alebo sklopná lavica alebo stolík o rozmeroch
približne 0,5 m x 0,6 m a výške 0,7 m až 1,0 m;
b) pri kvalifikačných pretekoch môžu strelci používať podložky pod zbraň na stolík, ak celková výška nepresiahne
1,0 m;
c) pri finálových súťažiach nesmi strelec použiť podložku na
stole. Je povolené iba použitie podložky pod pištoľ
(8.6.3.) na odloženie zbrane ak výška stola nepresiahne
1.0 m;
d) na kvalifikačných strelniciach stolička alebo stolček pre
strelca, nesmú byť na finálovom strelišti.

6.4.11.11

Strelište pre skúšanie zbraní
Pre skúšanie zbraní musí byť strelcom k dispozícii zvláštne
strelisko bez terčov s dohľadom.

6.4.12

NA 25 M MUSIA BYŤ TERČE VYSTAVENÉ ( SVIETI ZELENÉ SVETLO)

a) rýchlopalná pištoľ na 25 m: 8, 6 a 4 sekundy;
b) štandardná pištoľ na 25 m: 150, 20 a 10 sekúnd;
c) športová pištoľ 25 m a veľkokalibrová pištoľ 25 m pri
streľbe na otočné terče v disciplíne športová a veľkokalibrová pištoľ musia byť terče v čelnej polohe 3 s pre každý
výstrel striedavo so skrytou polohou v trvaní 7 s (± 1 s).
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USTANOVENIA PRE ELEKTRONICKÉ TERČE NA 25 M
Pri použití elektronických terčov, musí sa nastaviť časovacie
zariadenie tak, aby k nominálnemu času otvorenia pridalo
toleranciu + 0,1 sekundy.
„Dodatočný“ čas (to je doba, ktorá má zaručiť, že výstrely,
ktoré by na konvenčných terčoch boli platnými šikmými
vstrelmi, budú hodnotené tiež elektronickými terčmi) bude
zaznamenaný vstrel v hodnote +0,2 sekundy.

6.4.14

POŽIADAVKY NA OSVETLENIE HALOVÝCH STRELNÍC (LUX)
Priestor strelnice

Terče
Doporučené minimum

Minimum

Minimum

10 m

500

1 500

>1 800

10 m BT

500

1 000

>1 000

25 m

500

1 500

>2 500

50 m

500

1 500

>3 000

Osvetlenie finálovej strelnice má byť minimálne 500 luxov
a na palebnej čiare 1 000 luxov. Pre nové strelnice na palebnej čiare 1 500 luxov.
6.4.14.1

Halové strelnice na 10 m musia mať umelé osvetlenie zaisťujúce potrebné svetlo bez oslňovania alebo rušivých tieňov
na terčoch alebo streleckých stanovištiach. Pozadie za terčmi musí mať matnú neutrálnu farbu, neodrážajúcu svetlo.

6.4.14.2

Meranie osvetlenia terčov (najmenej 1 500 luxov) sa vykonáva tak, že sa meracie zariadenie (luxmeter) drží v úrovni
terča a namieri sa k streleckému stanovišťu (A). Meranie
s vnútorným osvetlením sa meria do stredu terča.

6.4.14.3

Meracie zariadenie sa drží na streleckom stanovišti (B1)
a uprostred medzi streleckým stanoviskom a terčovou čiarou
(B2) namierené smerom k stropnému osvetleniu.
Meranie intenzity osvetlenia na 10 m strelniciach.
A
B1-2
c
D
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Terč

0,7 - 1,0 m

Palebná čiara

6.4.15

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE STRELNICE PRE BEŽIACI TERČ

6.4.15.1

Strelnica musí byť zariadená tak, aby terč mohol bežať vodorovne oboma smermi stálou rýchlosťou cez otvorené
pásmo. Toto pásmo, v ktorom je možné na terč strieľať, sa
volá „priesek“. Pohyb terča priesekom sa volá „beh“.

6.4.15.2

Ochranné steny na obidvoch stranách prieseku musia byť
také vysoké, aby žiadna časť terča nebola viditeľná skôr,
ako terč dosiahne priesek. Hrany týchto stien musia mať inú
farbu ako terč.

6.4.15.3

Terče pre streľbu na 50 m sa umiestňujú na vozík, ktorý je
zariadený tak, aby sa dali striedavo vystavovať dva terče
(jeden pre beh doľava, druhý pre beh doprava). Vozík sa
pohybuje po koľajniciach, lane a pod., a je poháňaný zariadením, ktorého rýchlosť je možné presne nastaviť. Terče pre
streľbu na 10 m sa pre ľavý a pravý beh nevymieňajú.

6.4.15.4

Strelecké stanovište musí byť usporiadané tak, aby diváci
videli na strelcov. Musí byť chránené pred dažďom. Strelec
má byť tiež chránený pred slnkom a vetrom, ak to nebráni
tomu, aby ho diváci mohli vidieť.

6.4.15.5

Strelecké stanovište musí byť aspoň 1 m široké a orientované do osi prieseku. Stanovište pre suchý tréning musí byť
umiestnené vľavo od streleckého stanovišťa. Strelecké stanovište musí byť po oboch stranách vybavené zástenami,
aby strelec nebol vyrušovaný suchým tréningom, alebo inými
cudzími vplyvmi. Zástena medzi streleckým stanovišťom
a stanovišťom pre suchý tréning môže byť len taká dlhá, aby
umožňovala trénujúcemu strelcovi pozorovať pri pohotovostnej polohe pohyb ústia zbrane súťažiaceho strelca.

6.4.15.6

Pred strelcom musí byť umiestnená lavica alebo stôl o výške
0,70 až 1,00 m.
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6.4.15.7

Za strelcom musí byť miesto pre rozhodcu a aspoň jedného
člena jury. Zapisovatelia sú umiestnení za streleckým stanovišťom alebo vedľa neho.

6.4.15.8

Časy behov terčov sú:
pomalé behy:
5,0 s (+ 0,2 s – 0,0 s)
rýchle behy :
2,5 s (+ 0,1 s – 0,0 s)
Čas sa prednostne meria elektronickým zariadením ovládaným spínačmi umiestnenými na koľajnici. Ak nie je možné
použiť túto metódu, meria sa troma stopkami ovládanými
troma rôznymi osobami. Počíta sa priemerná hodnota. Ak je
beh kratší alebo dlhší ako je určené, obsluhujúci personál
alebo jury nastaví čas tak, aby bol v príslušnej tolerancii. Ak
je časovač súčasťou ovládacieho zariadenia, musí byť po
nastavení jury zapečatený.

6.4.15.9

VTP_17.doc

Pri majstrovstvách a súťažiach pod dohľadom ISSF sa doba
musí merať elektronicky a priebežne sa zobrazovať tak, aby
ho mohli pretekári a funkcionári sledovať. Každá odchýlka
od časov stanovených musí byť okamžite opravená.
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STRELNICE PRE BEŽIACI TERČ

A)
B)

viditeľná dĺžka dráhy terča
šírka prieseku meraná medzi zadnou časťou oboch
stien
C)
vzdialenosť medzi terčom a zadnou časťou steny
D)
vzdialenosť streľby
Vzorec pre určenie šírky prieseku:
B = A x (D – C) / D
Príklad (50 m): B = 10,00 m x (50,00 m – 0,20 m) / 50,00 m
B = 10,00 m x 49,80 m / 50 m = 10,00 m x 0,996
C = 0,20 m
B = 9,96 m
Príklad (10 m): B = 2,00 m x (10,00 m – 0,15 m) / 10,00 m
B = 2,00 m x 9,85 m / 10,00 m = 2,00 m x 0,985
C = 0,15 m
B = 1,97 m

6.4.16.1
VTP_17.doc
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34 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

vzdialenosť 50 m
a) Na oboch stranách prieseku musí byť zvislá stena, ktorá
chráni obsluhujúci personál a hodnotiacich rozhodcov.
b) Za priesekom musí byť násyp. Pred priesekom musí byť
nízka stena, ktorá chráni zariadenie na posun terčov.
c) Viditeľná dĺžka dráhy terča musí byť: 10,00 m (+ 0,05 / 0,00 m) pri pohľade zo streleckého stanovišťa. To je nutné vziať do úvahy pri meraní prieseku, pretože odstup
medzi viditeľnou hranou steny a terčom predlžuje dráhu,
na ktorej je terč viditeľný.
d) Veterné zástavky sú zakázané.
6.4.16.2

Zvláštne ustanovenia pre strelnice bežiaci terč na 10 m.
a) Ak sa menia terče a hodnotia zásahy za zariadením pre
posun terčov, je potrebné zaistiť dostatočnú ochranu pre
obsluhujúci a hodnotiaci personál. Výmena terčov a ich
hodnotenie sa musí vykonávať pod dohľadom jury.
b) Za priesekom musí byť vhodný lapač, ktorý zachytáva
strely a bráni ich odrazu. Zariadenie na posun terčov musí byť chránené spredu doskou.
c) Viditeľná dĺžka dráhy terča musí byť: 2,00 m (+ 0,01 / 0,00 m) pri pohľade zo streleckého stanovišťa. To je nutné vziať do úvahy pri meraní prieseku, pretože odstup
medzi viditeľnou hranou steny a terčom predlžuje dráhu,
na ktorej je terč viditeľný.
d) Pre úsporu času je možné zriadiť dve strelecké stanovištia, ktoré sa používajú striedavo. V tomto prípade musia
obidve strelecké stanovištia zodpovedať pravidlám.
e) Pri použití elektronických terčov je nastavenie časovacieho zariadenia na nominálne časy plus 0,1 sekundy. To
má zaistiť, že skoršie objavenie zameriavacej značky
elektronického terča je dovolené.

6.4.17

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE BROKOVÉ STRELNICE

6.4.17.1

Strelnice stavané na severnej pologuli majú byť situované
tak, aby sa strieľalo na sever alebo severovýchod. Strelnice
stavané na južnej pologuli majú byť situované tak, aby sa
strieľalo na juh alebo juhovýchod. Tým sa docieli, že má
strelec po celý strelecký deň slnko vzadu čo najdlhšie.

6.4.17.2

Nové strelnice sa majú stavať tak, aby dopadová plocha bola, pokiaľ je to možné, rovná a bez prekážok, a tak umožňovala mechanické odstraňovanie olovených brokov.
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6.4.17.3

V prípade viacerých strelísk, musí byť označené zľava písmenom ( A, B, C atď.) alebo číslami (1.2.3. atď).

6.4.18

USTANOVENIA PRE STRELNICE PRE TRAP

6.4.18.1

Zákop pre vrhacie zariadenie
Zákop musí byť postavený tak, aby horná plocha strechy
krytu bola v rovnakej výške ako je plocha streleckých stanovíšť. Vnútorné rozmery zákopu majú byť približne: dĺžka 20
m, hĺbka od čelnej k zadnej stene 2 m a výška 2 až 2,10 m
od podlahy k vnútornej ploche strechy. Tieto rozmery umožňujú voľný pohyb obsluhy a poskytujú dostatočný priestor
pre uloženie terčov (obr.).

6.4.18.2

Vzdialenosť medzi zákopy pre trap
Vzdialenosť medzi stredom vrhačky číslo 15 strelišťa A a
stredom vrhačky číslo 1 strelišťa B musí byť najmenej 35 m.
Pre skôr postavené strelnice, u ktorých nie je táto vzdialenosť dodržaná, môže jury, ak je to nevyhnutné, zmenšiť uhly
letu pri nastavovaní vrhačky číslo 13 strelišťa A a vrhačky
číslo 3 strelišťa B, aby sa zamedzilo kríženiu dráh letu terčov
a rušenie týchto strelcov.

6.4.18.3

Vrhačky (zariadenia na vrhanie asfaltových terčov)
Každý zákop pre trap musí mať 15 vrhačiek upevnených k
prednej stene zákopu. Vrhačky sú rozdelené do piatich skupín po troch. Stred každej skupiny sa označuje len farebnou
značkou na streche zákopu, ktorá musí byť umiestnená tak,
že udáva bod nad stredom každej skupiny vrhačiek,
v ktorom sa objaví terč keď je nastavenie na nula stupňov.
Vzájomná vzdialenosť vrhačiek musí byť vo všetkých skupinách rovnaká, od 1,00 do 1,10 m. Vzdialenosť medzi prostrednými vrhačkami jednotlivých susediacich skupín by
mala byť 3,00 až 3,30 m. U existujúcich strelníc to môže byť
3,00 až 6,00 m.
a) Pri použití vrhačiek s ľavým otáčaním (v smere hodinových ručičiek) vrhacieho ramena môže byť vzdialenosť
medzi ľavou (pri pohľade zozadu) a strednou vrhačkou v
každej skupine zmenšená pod predpísaný 1,00 m až 1,10
m (pozri tiež pravidlo 6.4.19.3).
b) Vrhačky musia byť v zákope inštalované tak, aby čap vrhacieho ramena bol 0,50 m (±0,10 m) pod horným okrajom strechy zákopu a 0,50 m (±0,10 m) späť od jej hrany,
keď je vrhačka nastavená na eleváciu 2 m. Tento bod sa
definuje ako „bod vrhu“. Vrhačky môžu byť plnoautoma-
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tické (samonabíjacie a samonapínacie), poloautomatické
(samonapínacie a ručne nabíjané) alebo ručné (ručne
nabíjané aj napínané). Pri každej vrhačke musí byť možnosť zapečatiť nastavený elevačný uhol a ťah hlavnej
pružiny po tom, ako bola preskúšaná a schválená jury.
Všetky vrhačky musia mať zariadenie umožňujúce položenie terča vždy do rovnakého bodu. Na ručne nabíjaných vrhačkách musia byť dve zarážky, aby sa zabránilo
náhodnému alebo zámernému posunutiu terča dozadu
alebo dopredu po vrhacom ramene a tým zmene nastaveného letu terča. Každá vrhačka musí mať stupnice pre
nastavenie elevácie a stranových uhlov, delené po 10
stupňoch.
c) Vrhačky sa musia spúšťať elektrickým systémom s ručným ovládaním, alebo s automatickým ovládaním mikrofónom. Ovládací systém musí byť umiestnený tak, aby
operátor jasne videl a počul strelca. Vypúšťacie zariadenie musí zaručiť pre každého strelca rovnaké rozdelenie
terčov v položke 25 terčov. Toto rozdelenie musí byť: 10
terčov doprava, 10 terčov doľava a 5 terčov priamych. Pri
rešpektovaní správneho rozdelenia v položke 25 terčov
musí dať každá skupina vrhačiek 2 terče z ľavej vrhačky,
2 z pravej a 1 zo strednej tak, ako strelci postupujú od
stanovišťa 1 ku stanovišťu 5. Po každých 5 terčoch sa index selektoru posunie o 1 krok.
d) Na priamke vo vzdialenosti 15 m dozadu od predného okraja zákopu musí byť vybudovaných 5 streleckých stanovíšť. Každé stanovište musí byť výrazne vyznačené
štvorcom 1 m x 1 m a spojnica jeho stredu so strednou
vrhačkou zodpovedajúcej skupiny musí byť kolmá na palebnú čiaru. Šieste stanovište sa vyznačí asi 2 m späť a
trochu doľava od stanovišťa 1. Tam zaujíma svoje postavenie strelec č. 6. Všetkých 6 stanovíšť musí mať stolík
alebo lavicu, na ktorej môžu strelci odložiť svoje zásobné
náboje a výstroj. Strelecké stanovištia musia byť pevné a
vodorovné vo všetkých smeroch. Na každom stanovišti
musí byť pred pravým a ľavým rohom drevený blok alebo
štvorcový alebo kruhový kúsok koberca alebo gumy (asi
15 x 15 cm), o ktorý môže strelec oprieť svoju zbraň.
e) Pri finále trapu musí byť na stojane každého mikrofónu vo
výške do 75 cm umiestnená svetlo strednej intenzity.
Sústava svetiel musí ukazovať prestávku mikrofóny sú 5
až 25 sekúnd nefunkčné potom čo každý strelec vystrelí
na určený počet terčov. Potom sa velí „pripravený“ (REVTP_17.doc
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ADY) a nasledujúcemu strelcovi začne plynúť čas 12 sekúnd k príprave na zavolanie terča.
f) 3,00 až 4,00 m za streleckými stanovišťami musí byť vybudovaný chodník, ktorý pretekári povinne používajú pri
presune zo stanovišťa 5 na stanovište 6. Strelci nesmú
prechádzať priestorom medzi streleckými stanovišťami
a týmto chodníkom. Strelecké stanovištia a stanovište
rozhodcov a operátora musí byť primerane chránené pred
slnkom a dažďom. Vo vzdialenosti 7 až 10 metrov za stanovišťom číslo 4 má byť umiestnená bariéra (drôt alebo
lano), ktorá približne sleduje polkružnicu, na ktorej sú
umiestnené strelecké stanovištia. Divákom je prístup za
túto bariéru zakázaný. Za dodržiavanie tohto pravidla je
zodpovedný rozhodca a členovia jury.
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6.4.18.5
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6.4.19

PRAVIDLÁ PRE DOUBLE TRAP STRELNICE

6.4.19.1

Zákop pre vrhačky
Strelnice pre trap je možné použiť i pre double trap tak, že
sa použije prostredná skupina vrhačiek číslo 7, 8 a 9 priamo
pred stanovišťom 3, pozri double trap pravidlá.

6.4.19.2

Vzdialenosti medzi okopmi
Ak sa budujú samostatné zákopy pre double trap, pozri obr.
6.4.18.2, nesmú byť vzdialenosti medzi strednými vrhačkami
susedných strelíšť menšie ako 35 m. (Uhly letu pre dvojtrap,
pozri obr., nie sú tak prísne stanovené ako pre trap a preto
nie je potrebná redukcia).

6.4.19.3

Vrhačky (vrhacie zariadenia asfaltových terčov)
Každý zákop pre double trap musí mať 3 vrhačky upevnené
k prednej stene zákopu. Stredná vrhačka skupiny sa musí
označiť farebnou značkou na streche zákopu. Vzájomná
vzdialenosť vrhačiek musí byť rovnaká v rozmedzí 1,00 až
1,10 m (6,4,18.3). Vrhačky číslo 1 a 3 musia byť umiestnené
najmenej 1,50 m od bočných stien.
a) Vrhačky musia byť v zákope inštalované tak, aby čap vrhacieho ramena bol 0,50 m (± 0,10 m) pod horným okrajom strechy zákopu a posunutý dozadu o 0,50 m (± 0,10
m) od predného okraja strechy, keď je vrhačka nastavená
na eleváciu 2 m (obr.). Vrhačky môžu byť plnoautomatické (samonabíjacie a samonapínacie), poloautomatické
(samonapínacie a ručne nabíjané) alebo ručné (ručne
nabíjané aj napínané). Pri každej vrhačke musí byť možnosť zapečatiť nastavenú eleváciu, uhol a ťah hlavnej
pružiny potom, ako ich jury preskúšala a schválila Všetky
vrhačky musia byť vybavené zariadením, ktoré umožní
položenie terča vždy do rovnakého bodu. Na ručne nabíjaných vrhačkách musia byť dve zarážky, aby sa zabránilo náhodnému alebo zámernému posunutiu terča dozadu
alebo dopredu po vrhacom ramene a tým k zmene nastaveného letu terča. Každá vrhačka musí mať stupnice pre
nastavenie elevácií a stranových uhlov, delené po 10
stupňoch.
b) Vrhačky sa musia spúšťať elektrickým systémom s ručným ovládaním alebo s automatickým ovládaním mikrofónom so zabudovaným časovačom. Ovládací systém sa
musí umiestniť tak, aby operátor zreteľne videl a počul
strelca. Na všetkých majstrovstvách ISSF musí byť použi-
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tý automatický časovač. Časovač musí byť nastavený na
vypustenie terčov v náhodnom časovom intervale od nula
po jednu sekundu po strelcovom pokyne. Vypúšťacie zariadenie musí zaručiť súčasné vypúšťanie dvoch terčov z
dopredu určených vrhačiek. Pri použití elektrickomanuálneho ovládania, musí byť vypúšťací mechanizmus
skonštruovaný tak, že na vypustenie terča treba stlačiť
len jeden spínač.
c) Na priamke vo vzdialenosti 15 m dozadu od predného okraja zákopu musí byť vybudovaných 5 streleckých stanovíšť. Každé stanovište musí byť výrazne označené štvorcom 1 m x 1 m. Stanovište 3 musí byť oproti strednej vrhačke skupiny. Stanovište 2 je 3 m až 3,30 m vľavo od
stanovišťa 3 a stanovište 1 je o rovnakú vzdialenosť ďalej
vľavo. Podobne stanovište 4 je o 3 m až 3,30 m vpravo
od stanovišťa 3 a stanovište 5 znova o 3 m až 3,30 ďalej
vpravo (pozri obr., samostatné strelište pre dvojtrap).
Šieste stanovište musí byť vyznačené asi 2 m smerom
dozadu a trochu doľava od stanovišťa číslo 1. Na tomto
stanovišti zaujíma postavenie strelec číslo 6. Všetkých 6
stanovíšť musí byť vybavené stolíkom alebo lavicou, na
ktoré si strelci môžu odložiť ďalšie náboje alebo výstroj.
Strelecké stanovištia musia byť pevné a vodorovné vo
všetkých smeroch. Na každom stanovišti musí byť drevený blok alebo štvorcový alebo kruhový kúsok koberca
alebo gumy (asi 15 cm x 15 cm), o ktorý môže strelec
oprieť svoju zbraň.
d) Pri finále double trapu musí byť na stojane každého mikrofónu vo výške 40 cm až 50 cm umiestnená svetlo
strednej intenzity. Sústava svetiel musí ukazovať počas
celej položky a bezprostredne pred streľbou, na stanovišti
kde stojí prvý strelec skupiny, že mikrofóny sú 15 sekúnd
nefunkčné. Potom sa velí „pripravený“ (READY) a prvému
strelcovi skupiny začne plynúť čas 12 sekúnd k príprave
na zavolanie terča.
e) 3,00 až 4,00 m za streleckými stanovišťami musí byť
chodník na presun strelcov zo stanovišťa 5 na stanovište
6. Strelci sa nesmú presúvať v priestore medzi chodníkom a streleckými stanovišťami. Drôt, lano alebo iná
vhodná bariéra musí byť postavená 7 až 10 m za návratovým chodníkom. Divákom je prístup za túto bariéru zakázaný. Za dodržiavanie tohto pravidla je zodpovedný
rozhodca a členovia jury. Strelecké stanovištia, stanovište
rozhodcu a obsluhy/technika musí mať primeranú ochraVTP_17.doc
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nu pred slnkom a dažďom.
6.4.19.4

Oddelená double trap strelnica – 3 prístroje.

1,5 m

2m

6.4.20

STRELNICE PRE SKEET

6.4.20.1

Strelište pre skeet pozostáva z dvoch veží (vysokej veže a
nízkej veže) a ôsmich streleckých stanovíšť. Stanovištia 1 až
7 sú rozmiestnené na úseku kružnice o polomere 19,20 m
ktorej základňou je tetiva dĺžky 36,80 m (s toleranciou ±0,1
m) vzdialená 5,50 m od stredu kružnice. Stred kružnice musí
byť vyznačený tyčkou (kolíkom).
a) Stred kružnice je bodom križovania terčov a musí byť vyznačený kolíkom.
b) Pri pohľade z oblúka k stredovému kolíku musí byť stanovište číslo 1 na ľavej a stanovište číslo 7 na pravej strane
základnej tetivy. Stanovištia číslo 2 až 6 musia ležať na
oblúku kružnice v rovnakých vzdialenostiach od seba
(presná vzdialenosť medzi stredmi stanovíšť 1 a 2, 2 a 3
atď. meraná po tetive je 8,13 m). Stanovište číslo 8 musí
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byť umiestnené v strede základnej tetivy (pozri obr.).
c) Strelecké stanovištia 1 až 7 sú štvorce o strane 0,90 m ±
0,05 m, ktorých dve bočné strany sú rovnobežné s polomerom kružnice vedeným stredovou značkou stanovišťa.
Stanovište číslo 8 je obdĺžnik 0,90 m ± 0,05 m x 1,85 m ±
0,05m, ktorého dlhšie strany sú rovnobežné so základnou
tetivou. Umiestnenie každého stanovišťa musí byť presne
vyznačené. Značky pre strelecké stanovištia 1 až 7 sú v
strede strán bližších k bodu križovania terčov, značka pre
stanovište číslo 8 je v bode, ktorý je stredom základnej tetivy. Všetkých osem stanovíšť musí byť v rovnakej výške
s výškovou toleranciou ± 0,05 m.
6.4.20.2

VTP_17.doc

Dolety terčov, uhly a elevácie:
a) V každej veži musí byť pevne umiestnená jedna vrhačka.
Rameno vrhačky vo vysokej veži má byť 2,8 m ± 0,10 m
nad stanovišťom 1. Rameno vrhačky nízkej veže má byť
0,80 m ± 0,10 m nad stanovišťom 7.
b) Terč vypustený z vysokej veže sa musí objaviť v bode,
ktorý je 0,90 m ± 0,05 m za značkou pre stanovište 1
(merané v smere predĺženej základnej tetivy) a 3,05 m ±
0,05 m nad úrovňou stanovišťa číslo 1. Terč vypustený z
nízkej veže sa musí objaviť v bode, ktorý je 0,90 m ± 0,05
m za značkou pre stanovište 7 (merané v smere predĺženej základnej tetivy), posunutom o 0,75 m ± 0,05 m na
vonkajšiu stranu základnej tetivy a 1,05 m ± 0,05 m nad
úroveň stanovišťa 7.
c) Správne vypustené terče musia preletieť kruhom o priemere 0,9 m ± 0,05 m, ktorého stred je 4,60 m ± 0,05 m
nad bodom križovania terčov.
d) Za pokojného počasia musia terče doletieť najmenej do
vzdialenosti 65 m najviac 67 m, merané od steny veže za
stanovišťami 1 a 7. Ak nemôže byť správna vzdialenosť
overená meraním, rozhodne o dráhe letu terčov jury.
e) Hranica streľby pre stanovištia 1 až 7 sú 40,3 m ± 0,1 m
od steny každej veže. Pre stanovište 8 je hranica streľby
daná priesečníkom priamky spojujúcej stanovište 4 so
stanovišťom 8 a bodu križovania terčov. Pre vymedzenie
hranice streľby sa musia umiestniť vo vzdialenosti 40,3 m
± 0,1 m od obidvoch veží v smere letu terčov vhodné
značky. Obdobné značky sa musia umiestniť vo vzdialenostiach 67,00 a 69,00 m na označenie vzdialenosti doletu pre pravidelný terč.
f) Pred otvorom každej veže musí byť umiestnený štít tak,
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aby strelec zo žiadneho stanovišťa nevidel obsluhu vrhačky. Toto bezpečnostné opatrenie je povinné v záujme
ochrane obsluhy pred možným zranením priamymi alebo
odrazenými brokmi a strelcov od úlomkov terčov vyletujúcich z otvoru vo veži.. Vo vzdialenosti 7,00 až 10,00 metrov za stanovišťom číslo 4 má byť umiestnená bariéra
(drôt alebo lano), ktorá približne sleduje polkružnicu, na
ktorej sú umiestnené strelecké stanovištia. Divákom je
prístup za túto bariéru zakázaný. Za dodržiavanie tohto
pravidla je zodpovedný rozhodca a členovia jury.
g) Vrhačky musia byť ovládané elektrickým systémom s
ručným ovládaním alebo s automatickým ovládaním mikrofónom cez časovač (pozri poznámku). Ovládací systém
sa umiestni tak, aby operátor zreteľne videl a počul strelcov. Pri všetkých majstrovstvách ISSF musí byť povinne
použitý časovač, ktorý zaisťuje, aby boli po povele strelca
vypustené terče v nedefinovanom časovom intervale, ktorý sa mení od okamžitého vypustenia až do maxima 3 sekúnd. Vypúšťacie zariadenie musí byť skonštruované tak,
aby bolo možné vypúšťať dvojterče len jedným tlačítkom
(spínačom).
h) Poznámka: Pri použití automatického ovládania mikrofónom musí byť zabezpečené náhodné oneskorenie vypustenia terča v intervale od 0,2 do 3 sekúnd.
i) Na vonkajšej strane obidvoch veží, vysokej aj nízkej, musí byť umiestnené farebné svetlo, ktoré sa musí rozsvietiť
hneď keď obsluha stlačí tlačítko vypúšťania terčov a
zhasnúť, keď boli terče vrhnuté. Rozhodcovia musia na
svetlo dobre vidieť. Musí byť umiestnené na strane veží,
ktoré sú viditeľné divákom, vo výške 2,20 až 2,80 m na
vysokej veži a 1,60 až 2,00 m na nízkej veži.

VTP_17.doc

44 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

VTP_17.doc

hranica streľby

45 z 135

bod objavenia sa terčov
z nízkej veže

hranica streľby

dolet terčov

6.4.20.3
Plán
strelnice
pre skeet

bod objavenia sa terčov
z vysokej veže

dolet terčov

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ
1. vydanie 2017

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

6.4.20.4

Pohľad na strelnicu pre skeet

6.5

Meracie zariadenie
a) Organizačný výbor zabezpečí úplnú sadu meradiel a prístrojov pre prebierku pred a počas majstrovstiev ISSF.
b) V sídle ISSF je k dispozícii zoznam a špecifikácia meradiel pre prebierku, ktorá je nutná pre prácu preberacej jury.
c) Pred začiatkom súťaže musí technický delegát alebo
predseda preberacej komisie všetky meradlá schváliť.
d) Prekalibrovanie meradiel použitých na súťaži sa spraví
kontrolnými meradlami, sú k dispozícii v sídle ISSF. Kontrola meradiel sa robí každý súťažný deň a v prípade, že
má byť diskvalifikácia po súťaží na základe kontrolného
merania.
e) Meracie zariadenia pre meranie hrúbky, tuhosti a ohybnosti musia byť vyrobené podľa týchto pravidiel(6.5.1)
a schválené technickou komisiou ISSF.

6.5.1

HRÚBKA
Zariadenie používané na meranie hrúbky odevu a obuvi musí byť schopné merania s presnosťou jednej desatiny milimetra. Meranie sa musí uskutočniť s použitím záťaže 5 kg
medzi dvoma kruhovými plochami s priemerom 30 mm,
umiestnenými proti sebe.
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5 kg

φ 30 mm
Hrúbka – tabuľka
Kabát

Nohavice

Topánky

Jednodu2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm
chá hrúbka
Hrúbka po
--5,0 mm 5,0 mm
preložení
Celková
------hrúbka
Jednodu10,0
10,0
--chá hrúbka
mm
mm
Hrúbka pri 20,0
20,0
--preložení
mm
mm

Rukavice

Spodné
oblečenie

Poznámka

---

2,5 mm

---

---

5,0 mm

---

12,0
mm

---

---

---

---

---

---

s vystužením
s vystužením

Tuhosť oblečenia bude meraná vhodným zariadením odsúhlaseným ISSF.
6.5.2

TUHOSŤ
Zariadenie používané na meranie tuhosti odevu, musí merať
s presnosťou jednej desatiny milimetra.
Pč

VTP_17.doc

Popis

Parametre

A

merací valec

priemer 60 mm

B

meracie závažie

1 000 g

C

meracia plocha

priemer 20 mm

D

meradlo

Tolerancia 0,1 mm

E

zrazenie hrán

max. 0,5 mm
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Pri meraní tuhosti musí látka volne ležať na meracom valci
A bez napínania.
Meracie závažie B vtlačuje meraciu doštičku C do látky ležiacej na meracom valci A.
6.5.3

OHYBNOSŤ PODRÁŽKY TOPÁNOK
Zariadenie na meranie ohybnosti podrážky topánok musí byť
schopné presne merať uhol o ktorý sa ohne podrážka predpísanou silou.

OBRAZ

znač ka 22,5°

špič ka upevnená v drž iaku

stlač enie momentovho kľúča (15 Nm)
kým nepreskočí - merací moment

bod ohybu podrážky
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6.6

Priebeh majstrovstiev

6.6.1

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV A PROGRAM
Riadenie majstrovstiev ISSF sa vykonáva podľa týchto pravidiel okrem OH a kontinentálnych hier. Strelecké majstrovstvá sa konajú v súlade s chartou a smernicami SOV alebo
kontinentálneho OV.

6.6.1.1

Oficiálne propozície majstrovstiev. Kancelária GT ISSF poskytne pomoc a koordináciu s každým organizačným výborom, zabezpečí „workshop ISSF“. Propozície, vrátanie pozvánok, harmonogramu, oficiálneho symbolu a loga
a prihlášok zverejní na stránka ISSF a organizačný výbor ich
musí distribuovať jednotlivým členským federáciám ISSF.

6.6.1.2

Oficiálny harmonogram. Kancelária GT ISSF, organizačný
výbor a ustanovený technický delegát musia pripraviť podrobný harmonogram. Ten musí zahŕňať deň príchodu, oficiálny tréning, súťažné dny a oficiálny deň odchodu. MS vrátanie všetkého nesmú byť dlhšie ako 16 dní. Podľa organizačného výboru môžu byť strelnice pre tréning otvorené
pred oficiálnym tréningovým dňom. Oficiálny harmonogram
musí obsahovať dáta a časy oficiálnych tréningov, tréningu
pred pretekom, elimináciu, kvalifikáciu a finále vrátanie vyhlásenia výsledkov. Časy musia byť zverejnené na webových stránkach ISSF. Zmeny musia byť zahrnuté čo najskôr
a oznámené zúčastneným delegáciám.

6.6.1.3

Dôležitosť a obmedzenie prihlášok. Národné federácie môžu
prihlásiť max. 3 strelcov do každej disciplíny. Podľa organizačného výboru je možné naviac prihlásiť 2 strelcov, ktorí
splnili kvalifikačný limit alebo ako účastníci podujatia mimo
súťaž. (OOC)

6.6.1.4

Maximálne počty. Organizačný výbor a technický delegát
musia podľa kapacity strelnice stanoviť maximálne počty
účastníkov. Konečné prihlášky nad maximálny počet budú
zapísané na čakaciu listinu a budú akceptované, ak vzniknú
voľné miesta.

6.6.2

TECHNICKÁ PORADA
Technická porada vedená riaditeľom pretekov a technickým
delegátom musí byť naplánovaná deň pred prvým súťažným
dňom.
Vedúci
družstiev
majú
byť
informovaní
o podrobnostiach súťaže a zmenách programu.
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6.6.3

TRÉNING

6.6.3.1

Oficiálny tréning. Oficiálny tréning musí byť naplánovaný na
deň nasledujúci po oficiálnom dni príchodu. Pre OH a MS
môžu byť naplánované aj ďalšie oficiálne tréningy.

6.6.3.2

Tréning riadený pred pretekmi. Deň pred dňom súťaže musí
byť strelnica sprístupnená na tréning najmenej na 40 min.
pre pušku, pištoľ a bežiaci terč (30 min. rýchlopalná pištoľ)
na vylosovanom stanovišti. Ide o čas okrem oficiálneho tréningového dňa v programe. Broky pozri pravidlo čl. 9.6.2.1.

6.6.3.3

Neoficiálny tréning. Okrem času na oficiálny tréning, môžu
mať strelci možnosť trénovať aj mimo oficiálneho tréningu,
ak je to organizačne možné pred pretekom.

6.6.4

PRIHLÁŠKY, POTVRDENIA PRIHLÁŠOK
Národné federácie musia vložiť prihlášky do systému ISSF
do uzávierky, t.j. 30 dní pred príchodovým dňom (čl. 3.7.3.2).
a) Oneskorené prihlášky sa môžu podať, keď je zaplatená
pokuta, najneskôr 3 dni pred príchodovým dňom, ak je
voľné miesto (3.7.3.4).
b) Potvrdenie prihlášok a zaplatenie príslušného vložného
organizačnému výboru musí byť po príchode (čl. 3.7.4).
c) Zmeny prihlášok sú možné v súlade s čl. 3.7.3 najneskoršie do 12.00 hodiny dňa, ktorý predchádza tréningu pred
pretekom.

6.6.5

ŠTARTOVÉ LISTINY
a) Štartové listiny určujú zmenu a stav majú byť zverejnené
do 16,00 hod. deň pred tréningom pre preteky a v deň
tréningu brokových disciplín.
b) Podmienka udržateľnosti. Ak je strelnica celkovo pokrytá
wifi signálom a je možné sa kdekoľvek pripojiť na web je
možné zo súhlasom technického delegáta štartové listiny
nevydávať papierovou formou.
c) Náhrada. Strelec, v družstve, môže byť nahradený len už
registrovaným strelcom do 30 minút pred plánovaný začiatkom pretekov. Toto pravidlo sa tiež použije pre preteky pozostávajúci z niekoľkých častí alebo trvajúci niekoľko dní.

6.6.6

PRIDEĽOVANIE STRELECKÝCH STANOVÍŠŤ
a) Prideľovanie streleckých stanovíšť pretekárom a ich zaraďovanie do zmien náhodným výberom sa vykonáva buď
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
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losovaním, alebo za pomoci vhodného počítačového
programu, pod dozorom technického delegáta.
Pri losovaní technický delegát dozerá na brať ohľad na
obmedzujúce podmienky strelnice. Technický delegát
môže povoliť sústredenie strelcov, ktorí štartujú len za
účelom splnenia kvalifikačného limitu na OH do vybratého
priestoru strelnice.
Jednotliví strelci a družstvá majú mať možnosť strieľať za
podmienok čo najviac zhodných.
Strelci z jednej krajiny nemajú strieľať na susedných stanovištiach.
Strelci z jedného štátu majú byť umiestnení na stanoviská
čo najrovnomernejšie.
Ak je v pretekoch zo vzduchovej pušky/pištole viac strelcov ako je streleckých stanovíšť, musia sa strelci rozdeliť
žrebovaním do dvoch alebo viacerých zmien.
Ak pretek družstiev má viac ako jednu zmenu, musia byť
členovia družstiev do zmien rovnomerne rozdelení.
Ak je súťaž v puškových disciplínach rozdelená na dve
polovice alebo dni, musia všetci strelci v jeden deň vystreliť rovnaký počet výstrelov v polohe.
Ak je súťaž v pištoľových disciplínach rozdelená na dve
polovice alebo dni, musia všetci strelci najskôr dokončiť
prvú polovicu alebo časť, skôr ako začne druhá alebo
druhý deň. Všetci strelci musia odstrieľať rovnaký počet
výstrelov/sérií každý deň.

ELIMINAČNÉ PRETEKY PRE OTVORENÉ 50 A 300M STRELNICE
a) Ak počet strelcov prekračuje využiteľnú kapacitu strelnice,
musí sa uskutočniť eliminácia. Na juniorských svetových
pohároch môže TD povoliť výnimku.
b) každá eliminácia sa musí strieľať v plnom rozsahu stanovenom pre disciplínu.
c) Eliminácia sa strieľa deň pred kvalifikáciou.
d) Do kvalifikačnej súťaže postúpi úmerný počet najvyššie
umiestnených strelcov z každej eliminačnej zmeny. Počet
strelcov, ktorí sa kvalifikujú, musí byť oznámený čo najskôr.
e) Vzorec: Počet strelíšť delený celkovým počtom strelcov
násobený počtom strelcov v zmene = počtu strelcov postupujúcich z eliminácie do kvalifikácie.
f) Napr. 60 strelíšť a 101 strelcov.
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g) 1. zmena: 54 strelcov = 32,08 – postupuje 32 strelcov.
h) 2. zmena: 47 strelcov = 27,92 – postupuje 28 strelcov.
i) Ak sú na programe súťaže družstiev a vyžadujú sa eliminačné preteky, musia byť členovia družstiev rovnomerne
rozdelení do eliminačných zmien. Výsledky družstiev sa
zostavujú z výsledkov týchto zmien.
j) Pokiaľ je nedostatočný počet streleckých stanovíšť pre
umiestnenie po dvoch členov z každého družstva do prvej
zmeny a tretieho člena družstva do druhej zmeny, potom
sa musia vytvoriť tri zmeny, s rozdelením po jednom členovi družstva v každej zmene.
k) Strelcovi, ktorý sa v eliminácii nekvalifikoval, nesmie byť
povolená účasť v hlavných pretekoch.
l) V prípade rovnosti výsledkov na posledných miestach v
eliminačných pretekoch sa poradie pre postup určí podľa
pravidiel pre určenie poradia pri rovnosti bodov.
m) Ak sa v juniorských svetových pohároch nestrieľa eliminácia a strieľa sa v niekoľkých zmenách, môžu si vedúci
družstiev stanoviť, ktorý pretekár v ktorej zmene strieľa.
6.6.6.2

VTP_17.doc

Pridelenie streleckých stanovíšť - rýchlopalná pištoľ
a) Druhá časť súťaže (druhých 30 výstrelov) sa môže začať
až potom, keď všetci strelci ukončia prvú časť (prvých 30
výstrelov). Ak je strelcov menej ako je potrebné k naplneniu všetkých zmien v prvej časti súťaže, musia sa ponechať neobsadené miesta v poslednej zmene prvej časti.
b) Pre druhú časť sa poradie zmien musí zmeniť v poradí
podľa výsledkov v prvej 30 rannej časti. Strelec
s najhorším výsledkom štartuje v prvej smene. Miesto určí
žreb.
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PRIDELENIE STRELECKÝCH STANOVÍŠŤ – 25 M PIŠTOĽ ŽENY
Pretek sa môže konať v jeden alebo dvoch dňoch. Ak je to
možné, odporúča sa dva dni. Druhý deň rýchlopalná časť
a finále. Z tohto dôvodu budú aj tréningy upravené prvý deň
pevné terče pred mierenou a druhý deň rýchlopaľba pred
otočným terčom.

6.6.6.4

BROKOVÉ DISCIPLÍNY – LOSOVANIE ČL. 9.11.4

6.6.6.5

BEŽIACI TERČ – LOSOVANIE

6.7

SÚŤAŽNÉ OBLEČENIE A VYBAVENIE

6.7.1

ISSF stanovuje požiadavky na oblečenie a vybavenie. Na
majstrovstvách ISSF musia strelci absolvovať prebierku oblečenia a vybavenia, pri ktorej sa overí či sú požiadavky splnené. Overenie, že žiaden pretekár nezíska výhodu voči
ostatným pretekárom.

6.7.2

Strelci môžu používať len vybavenie a výstroj, ktoré vyhovujú pravidlám ISSF.

6.7.3

Strelci zodpovedajú za to, že ich vybavenie a oblečenie použité na majstrovstvách ISSF zodpovedá pravidlám ISSF
a prešlo preberacou jury.

6.7.4

SÚŤAŽNÉ OBLEČENIE A VYBAVENIE

6.7.4.1

Pravidlá pre vybavenie strelcov v jednotlivých disciplínach sú
v pravidlách disciplín.

6.7.4.2

Použitie špeciálnych streleckých zariadení, prostriedkov alebo odevov, ktoré znehybňujú alebo nadmerne znižujú pohyblivosť strelcových nôh, tela alebo ramien, je zakázané
strelcom puškových, pištoľových disciplín a bežiaceho terča,
za účelom zabezpečenia, aby strelcov výkon nebol umelo
zlepšený špeciálnym oblečením.(„kinesio ... taping“).

6.7.3.3

Ako ochranu sluchu použiť zariadenie tlmiace hluk. Počas
pretekov a tréningov je zakázané používať akýkoľvek druh
komunikačného zariadenia, rádia, iPody, atď. s výnimkou
funkcionárov súťaže.

6.7.4.4

Strelci nesmú na palebnej čiare používať mobily, tablety ani
iné prenosné komunikačné zariadenia ako aj elektronické
náramky (múdre hodinky).

6.7.5

ISSF KÓDEX OBLIEKANIA

ČL. 10.7.3.1

Je zodpovednosťou strelcov, trénerov a funkcionárov, že sa
VTP_17.doc
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dostavia na strelnicu oblečení dôstojným spôsobom zodpovedajúcim verejnej udalosti. Oblečenie má byť v súlade
s ISSF kódexom obliekania, 6.19 dostupný v sídle ISSF.
6.7.6

PREBIERKA VYBAVENIA

6.7.6.1

Organizačný výbor musí určiť preberaciu komisiu, ktorá robí
kontroly vybavenia strelcov pod dohľadom preberacej jury.
Preberacia komisia musí byť k dispozícii tak, aby si strelci
mohli dať skontrolovať vybavenie pred pretekmi. Po pretekoch musí preberacia jury a komisia námatkovo kontrolovať
všetko vybavenie strelcov (6.7.9).

6.7.6.2

Postup pri prebierke
a) Organizačný výbor musí informovať funkcionárov družstiev a strelcov kde a kedy si môžu dať skontrolovať vybavenia pred a počas pretekov.
b) Strelci musia mať možnosť dať si skontrolovať vybavenie
začínajúc dňom oficiálneho tréningu až do konca posledného dňa súťaží.
c) Používané meradlá sa kontrolujú každý deň kalibračnou
sadou ISSF. Meradlá sa tiež kontrolujú ak má dôjsť
k diskvalifikácii na základe kontroly po pretekoch.
d) Odporúča sa strelcom dať si skontrolovať vybavenie
o ktorom nie sú presvedčení, že prejde pri kontrole po
pretekoch.
e) Preberacia komisia zabezpečí označenie všetkých puškových streleckých kabátov a nohavíc číslovanou plombou, ktorá sa nedá odstrániť bez poškodenia, zaregistrovanou na meno pretekára. Plomby nesmie byť možné odstrániť čo plomby od roku 2013 spĺňajú. Kabáty
a nohavice, ktoré nemajú plomby musia byť skontrolované a označené plombami na meno strelca (7.5.1.2).
f) Preberacia komisia vedie register zbraní (značka/výrobca, výrobné číslo a kaliber zbrane), kabátov a
nohavíc skontrolovaných na meno strelca.
g) Strelec je zodpovedný, že používaný zásobník na vzduch
alebo CO2, je označený platnou značkou (revízia, nie
staršia ako 10 rokov), čo sa overuje pri prebierke.
h) Kópiu kontrolnej karty dostane strelec a musí ju mať stále
pri svojom vybavení, ak ju stratí dostane náhradnú za poplatok 10,- €.
i) Ak je niektorá časť oblečenia puškára počas jedných
majstrovstiev opakovane predložená ku kontrole platí sa

VTP_17.doc

54 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

poplatok 20,- €.
6.7.7

Štartové čísla (Bib) a predmety nosené strelcom

6.7.7.1

Všetci strelci musia mať počas trvania súťaže na chrbtovej
strane vrchného odevu nad líniou pása štartovné (Bib) číslo.
Štartovné (Bib) číslo musí ukazovať pridelené číslo, priezvisko, iniciály a krajinu strelca. Ak sa použije vlajka krajiny,
musí byť vľavo od skratky krajiny. Musí byť použitá skratka
štátu podľa MOV. Písmo má byť čo najväčšie, minimálna
výška písma 20 mm (pre broky pozri samostatné pravidlo
9.13.2 a 9.13.3).

6.7.7.2

Všetci strelci musia mať na chrbtovej strane vrchného odevu
nad líniou pása štartovné číslo, počas trvania tréningu,
pred pretekmi a pri pretekoch. Ak bolo štartové číslo pretekárovi vydané a pretekár ho nemá, nesmie pretekať.

6.7.7.3

Všetci strelci musia dodržať pravidlá ISSF o spôsobilosti
a sponzorstve (sekcia 4 oficiálnych stanov a pravidiel). Táto
časť pokrýva pravidlá a dopĺňa preteky o také záležitosti
ako: symboly, sponzorské vzťahy, reklamné a komerčné
označenie
odevov
zároveň
s kontrolnými
prvkami
a sankciami.

6.7.8

Clony

6.7.8.1

Bočné očné clony pripevnené k čiapke, šiltovke, streleckým
okuliarom alebo čelenke nepresahujúce výšku 60 mm a sú
dovolené iba strelcom brokových disciplín. Tienidlá nesmú
presahovať rovinu vedenú stredom oka.

6.7.8.2

Tienidlo zakrývajúce nemieriace oko nie širšie ako 30 mm je
dovolené (B).

6.7.9

KONTROLY PO PRETEKU

6.7.9.1

Po eliminačných a kvalifikačných zmenách musia sa spraviť
kontroly po pretekoch, za čo zodpovedá preberacia jury a tá
musí byť vedená podľa Smernice pre kontrolu vybavenia.
Pre kontrolu vybavenia a tejpovania musí byť vybratý rozhodca rovnakého pohlavia. V prípade, že strelec nevyhovie
následným testom, musí byť diskvalifikovaný.
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60 mm

a) Puška, strelecké a spodné oblečenie, „tejpovanie“
a špecifikácia pušky (vrátanie odporu spúšte, ak je predpísaný).
b) Pištoľ, topánky, „tejpovanie“, odpor spúšte, rozmery pištole a pažby ( 8.12.) rýchlosť a hmotnosť strely ak sú predpísané.
c) Broky, viď pravidlá pre borkové disciplíny.
d) Bežiaci terč, hmotnosť pušky, zväčšenie ďalekohľadu
(10m), odpor spúšte ( 50 m, 10.4.3.6 a) a označovacia
páska.
e) Všetky disciplíny, nedostavenie sa po pretekoch, keď bola doručená písomná výzva.
6.7.9.2

Keď strelec neprejde pri následnej kontrole, musí predseda
jury pre prebierku alebo ním poverený člen jury potvrdiť, že
kontrola bola vykonaná správne a že strelec bude diskvalifikovaný. Proces overovania správnosti prevedenia testov
musí zahrňovať kontrolu meracích prístrojov, kalibrovanie
podľa ISSF zariadení.

6.7.9.3

Proti diskvalifikácii po kontrole po preteku je možné podať
protest k odvolacej jury, ktorá musí rozhodnúť, či bola kontrola vykonaná správne. Kontrola sa ale nesmie opakovať.
Odvolacia jury môže zvrátiť rozhodnutie iba vtedy, ak bola
kontrola vykonaná nesprávne.

6.7.9.4

Cielený výber pretekára na kontrolu sa robí ak má jury odôvodnené podozrenie, že pretekár zmenil alebo sa pokúsil
zmeniť zbraň, oblečenie alebo vybavenie.

6.8

POVINNOSTI A FUNKCIE SÚŤAŽNEJ JURY
Jury sú zodpovedné za rady, pomoc a dohľad na funkcionárov menovaných organizačným výborom.
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a) Súťažná jury dozerá na riadenie pretekov v puškových,
pištoľových, brokových disciplínach a v bežiacom terči.
b) Hodnotiaca jury dozerá na hodnotenie a spracovanie výsledkov.
c) Jury pre kontrolu výstroja dozerá na kontroly oblečenia
a vybavenia strelcov.
6.8.1

Za vedenie pretekov sú zodpovední rozhodcovia menovaný
organizačným výborom, funkcia jury je radiť a dozerať. Rozhodcovia na strelišti a jury sú spoluzodpovední za vedenie
tréningov a súťaží v súlade s týmito pravidlami a musia zabezpečiť, že tieto pravidlá budú pri pretekoch čestne
a nestranne uplatňované.

6.8.2

Členovia jury na pretekoch, majú mať oblečenú "ISSF Jury
vestu", dá sa kúpiť na ISSF. Odporúča sa aby rozhodcovia
na strelišti nosili pri výkone funkcie výrazné vesty (zelené)
alebo inú identifikáciu. Odporúča sa aby rozhodcovia pri terčoch nosili svetielkujúce vesty alebo pásky na rukávoch.

6.8.3

Pred začatím súťaže súťažná jury skontroluje strelnice, preverí organizačné opatrenia, organizáciu obsluhy atď., aby
bolo zaručené, že zodpovedajú pravidlám ISSF. Kontrola je
nezávislá od predchádzajúcej kontroly technickým delegátom.

6.8.4

Jury má stále pozorovať strelecké polohy pretekárov a ich
vybavenie.

6.8.5

Jury má právo kedykoľvek kontrolovať zbrane, vybavenie,
polohu pretekárov atď. počas tréningu a súťaže.

6.8.6

Počas tréningu a pretekov sú členovia jury zodpovední za
kontrolu oblečenia a vybavenia strelcov, či sú v súlade s
pravidlami ISSF o sponzoringu a reklame (4.4 – 4.7; 6.7.7.3)

6.8.7

Členovia jury nemajú vyrušovať strelca pri výstrele (alebo
sérii výstrelov pri streľbe na otočné terče). Musia však zasiahnuť bezprostredne, ak ide o otázku bezpečnosti.

6.8.8

Počas pretekov musí byť na strelnici prítomná vždy väčšina
členov jury, aby sa mohla v prípade potreby ihneď zvolať,
stretnúť a bezprostredne rozhodnúť.

6.8.9

Členovia jury majú počas súťaže právo na vlastné rozhodnutia, ale v prípade pochybností by sa mali radiť s ostatnými
členmi jury a rozhodcami. Ak funkcionár družstva alebo strelec nesúhlasia s individuálnym rozhodnutím člena jury, môže
podaním písomného protestu vyžiadať rozhodnutie jury.
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6.8.10

Členovia jury musia rozhodovať neutrálne, bez ohľadu na
národnosť, rasovú príslušnosť, náboženstvo, etickú alebo
kultúrnu identitu strelcov.

6.8.11

Jury rieši každý predložený protest majúci vzťah k ustanoveniam a pravidlám ISSF. O protestoch rozhodne jury po porade s rozhodcami na strelišti a inými osobami, ktorých sa to
priamo dotýka.

6.8.12

Jury musí odložiť finále, ak je možnosť, že bude protest
uznaný a protestujúci by postúpil do finále. Kvalifikačná jury
môže vydať štartovú listinu pre finále vtedy, keď rozhodnutím o protestu nedôjde k jej zmene. Pokiaľ nie je rozhodnuté
o všetkých protestoch a odvolaniach, nemôžu byť oficiálne
finálové výsledky.

6.8.13

Jury musí rozhodnúť o všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené pravidlami ISSF. Takéto rozhodnutia musia byť v duchu a intenciách ustanovení a pravidiel ISSF. Predseda jury
tieto rozhodnutia zapíše do správy, ktorú predkladá technickému delegátovi po každom majstrovstve.

6.8.14

Strelci a funkcionári družstiev nemôžu byť členmi jury. Členovia jury nesmú nikdy počas súťaže radiť alebo pomáhať
strelcom nad rozsah pravidiel ISSF.

6.8.15

Predseda jury zodpovedá za organizáciu a riadenie práce
jury, musí zabezpečiť prítomnosť dostatočného počtu členov
jury po celú dobu vrátane oficiálneho tréningu a tréningu
pred súťažou.

6.8.16

Predseda jury po majstrovstvách napíše správu o práci
a rozhodnutiach jury, ktorá sa predkladá prostredníctvom
technického delegáta generálnemu tajomníkovi ISSF.

6.9

ORGANIZAČNÝ VÝBOR – FUNKCIONÁRI
PRETEKOV

6.9.1

POVINNOSTI A ČINNOSŤ RIADIACEHO STREĽBY (RS) NA STRELIŠTI
Pre každé preteky musí byť na strelišti určený riadiaci streľby (RS), ktorý zodpovedá za prácu rozhodcov a obsluhy na
strelišti, aby riadili pretek bez nedostatkov, pri použití centrálneho velenia je zodpovedný za všetky povely na strelnici;
je zodpovedný za spoluprácu úsekových rozhodcov
a personálu s jury.
RS je zodpovedný za rýchle odstránenie prípadných technických porúch a privolanie potrebných špecialistov s mate-
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riálom na opravu zariadenia. Odporúča sa určiť mu asistenta. Musí riešiť všetky nepravidelnosti, ktoré nemôžu vyriešiť
úsekoví rozhodcovia. Servisný technik musí byť rozhodcovi
na strelišti okamžite k dispozícii počas celého preteku.
V prípade, že porucha presiahne možnosti opravárov, musia
byť prijaté dodatočné opatrenia.
6.9.2

POVINNOSTI A ČINNOSŤ ÚSEKOVÝCH ROZHODCOV
Úsekový rozhodca musí byť ustanovený pre každú skupinu
(sekciu) terčov alebo pre každých desať streleckých stanovíšť. Úsekový rozhodca:
a) zodpovedá rozhodcovi na strelišti za riadenie preteku na
úseku, ktorý mu bol zverený a po celý čas musí úzko spolupracovať s jury;
b) kontroluje mená a štartové čísla strelcov a zisťuje, či súhlasia so štartovou listinou, záznamom na strelišti a výsledkovými tabuľami zapisovateľov.
c) kontroluje či strelci majú preskúšané a prevzaté zbrane,
vybavenie a príslušenstvo;
d) kontroluje strelecké polohy strelcov a upozorňuje jury na
odchýlky;
e) sleduje či sú plnené povely RS;
f) vykonáva všetky nevyhnutné úkony pri poruchách, protestoch, vyrušeniach a ostatných udalostiach počas pretekov;
g) prijíma verbálne protesty a tie okamžite prenáša na RS;
h) zaznamenáva všetky vyrušenia, postihy, závady, chybné
rany, opakovanie sérií, pridaný čas atď. do záznamu
o incidente. Do záznamu strelnice, výsledkových karát
alebo na pásku z tlačiarne;
i) musí sa zdržať hovoru s pretekármi a vyhnúť sa poznámkam o výsledkoch.

6.9.3

HLAVNÝ ROZHODCA – MANAŽÉR PRETEKU

Pre každé majstrovstvá musí byť menovaný hlavný rozhodca
– manažér preteku. Zodpovedá za všetkých svojich asistentov, hodnotiacich rozhodcov a personál, ktorý spracováva
prezentáciu a výsledkové listiny. Je zodpovedný za spracovanie výsledkov súťaže.
6.9.4

ASISTENT HLAVNÉHO ROZHODCU
Pre každé strelisko, kde prebiehajú kvalifikačné preteky mu-
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sí byť určený asistent HR – manažéra. Je zodpovedný za
spoluprácu kvalifikačnej jury, jury pre disciplínu a ostatných
rozhodcov a technického personálu na strelisku.

6.10

ELEKTRONICKÉ TERČE (EST)

6.10.1

TECHNIK EST
a) Technik EST zodpovedá za prevádzku a údržbu EST
b) Technik EST môže radiť funkcionárom na strelišti
a členom jury, nesmie však rozhodovať o aplikácii pravidiel ISSF.
c) Technik EST je zvyčajne menovaný oficiálnym spracovateľom výsledkov, alebo musí byť vzdelaný v obore výpočtovej techniky so zameraním na EST.

6.10.2

KONTROLÓR PRI EST
a) Kontrolóri pri EST sú menovaní organizačným výborom,
aby pomáhali pri prevádzke a údržbe EST.
b) Kontrolóri pri EST musia pred každou zmenou zaistiť, aby
na bielej ploche terčov neboli zásahy a všetky zásahy do
rámu boli označené.
c) Počas súťaže kontrolór pri EST zalepuje zadné terče,
zadné dosky a vymieňa kontrolné listy.
d) Zadné terče, zadné dosky a kontrolné listy sa nesmú zalepiť ani vymeniť pred skončením celého hodnotenia.

6.10.3

POVINNOSTI ČLENOV JURY – EST

6.10.3.1

Na strelnici musia byť vždy prítomní členovia klasifikačnej
jury, aby dozerali na prácu systému a pomáhali pri riešení
problémov. V prípade, že sú prítomní 1 – 2 členovia klasifikačnej jury a je potrebné rozhodnúť, musia pomôcť členovia
súťažnej jury.

6.10.3.2

Pred začiatkom každej zmeny musí člen jury prehliadnuť
elektronické terče a potvrdiť, že:
a) na bielej ploche terča nie sú žiadne zásahy;
b) všetky zásahy do rámov sú zreteľne označené;
c) kontrolné listy sú vymenené;
d) ani na zadných terčoch ani na zadných doskách nie sú
žiadne zásahy mimo plochy, ktorá je krytá kontrolným listom.
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6.10.4

STREĽBA NA EST
a) Strelci sa musia počas tréningu oboznámiť s ovládacími
tlačidlami, ktoré menia zobrazenie na monitore (zoom) a
prepínajú nástrel (sighting) na súťaž (match).
b) Vo všetkých disciplínach na 10 m, 25 m a 50 m prepína
z nástrelu do súťaže obsluha EST. Ak je strelec neistý
musí požiadať o pomoc úsekového rozhodcu.
c) U trojpolohových pretekov zodpovedá za prepínanie po
polohe kľak a ľah sám strelec. Ten môže vystreliť neobmedzený počet nástrelných výstrelov. Na toto sa neposkytuje čas navyše. Ak strelec neúmyselne neprepne do
preteku po zmene polohy, musia sa všetky vystrelené rany navyše anulovať a systém prepnúť na nástrel.
d) Nie je dovolené zatemňovať – zakrývať obrazovku alebo
jej časť. Jury a obsluha strelnice musia vidieť celú obrazovku.
e) Strelci ani funkcionári na strelišti sa nesmú dotknúť riadiaceho panelu tlačiarne ani pásky s vytlačenými výsledkami pred ukončením zmeny alebo súťaže s výnimkou,
že to povolí jury.
f) Pred opustením strelišťa musí strelec, pre kontrolu, podpísať pásku z tlačiarne vedľa konečného výsledku.
g) Ak strelec zabudne podpísať pásku z tlačiarne, parafuje
ju člen jury alebo funkcionár na strelišti. Potom môže byť
páska odoslaná do hodnotiacej komisie.

6.10.5

SŤAŽNOSŤ NA HODNOTENIE PRI NÁSTRELE
Ak sa strelec pri nástrele sťažuje na hodnotenie alebo zobrazenie zásahov, jury mu môže navrhnúť premiestnenie na
iné strelecké stanovište.
a) Strelec dostane primeraný čas naviac.
b) Jury čo najskôr preverí nástrelné zásahy na pôvodnom
terči podľa postupu pre testovanie EST.
c) Ak sa preukáže, že terč na pôvodnom stanovišti je v poriadku, strelec bude potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov
z najhoršieho zásahu prevej súťažnej série.

6.10.6

PORUCHA POSUVU PAPIEROVÉHO ALEBO GUMENÉHO PÁSU
Ak jury potvrdí, že príčina problému, na ktorý si strelec sťažuje, je porucha posuvu papierového alebo gumeného pásu:
a) strelec bude premiestnený na náhradné strelecké stanovište;
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b) bude mu povolený neobmedzený počet nástrelných výstrelov počas zostávajúceho času na streľbu plus prípadne priznaného času naviac;
c) potom zopakuje, členom jury určený počet súťažných výstrelov a dostrieľa ďalšie výstrely pre dokončenie súťaže;
d) hodnotiaca jury po skončení súťaže rozhodne ktoré zásahy z ktorého terča sa započítajú;
e) strelcovi sa započítajú hodnoty všetkých zásahov, ktoré
boli správne zobrazené na monitore prvého terča plus
hodnoty všetkých súťažných výstrelov na druhom terči
pre doplnenie na predpísaný počet výstrelov.
6.10.7

PROTEST PROTI HODNOTE ZÁSAHU
Ak je zásah zaregistrovaný a zobrazený, ale strelec protestuje podľa čl. 6.16.5.2 proti hodnote zásahu:
a) po skončení zmeny musí technik alebo úsekový rozhodca
vytlačiť podrobné výsledky (LOG – Print) zo všetkých stanovíšť, kde boli podané sťažnosti alebo protesty a zo
všetkých susediacich stanovíšť skôr ako budú zariadenia
resetované pre novú zmenu;
b) po skončení zmeny sa uplatní postup pre testovanie EST;
c) nezaznamenané alebo nesprávne zaznamenané zásahy
musia byť vyhodnotené hodnotiacou jury;
d) keď hodnotiaca jury rozhodne, že zásah, proti ktorému
strelec protestoval, bol správne vyhodnotený, bude potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov (čl. 6.16.5.2c).

6.10.8

POSTUP PRE TESTOVANIE EST PO PROTESTOCH ALEBO SŤAŽNOSTIACH NA HODNOTENIE

6.10.8.1

Člen jury zhromaždí (na všetkom musí byť číslo streleckého
stanovišťa a orientáciu karty, listu alebo terča a na každom
musí byť zaznamenaný pretek, séria a čas pozbierania):
a) kontrolný list (25 m a 50 m). Ak je nejaký vstrel umiestnený mimo plochy kontrolného listu musí byť, pred jeho odstránením, urobená geometrická súvislosť medzi zásahmi
na kontrolnom liste a na zadnom kartóne;
b) zadný kartón (25 m, 50 m a 300 m);
c) zadný terč (25 m);
d) čierna papierová páska (10 m);
e) čierny gumový pás (50 m);
f) záznam o udalosti – incidente na strelnici (IR);
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g) tlač registračného záznamu – LOG;
h) záznam dát z riadiaceho počítača (ak je to nutné).
6.10.8.2

Člen jury musí preskúmať prednú časť elektronického terča
a rámu a zaznamenať zásahy mimo čierneho zameriavacieho kruhu.

6.10.8.3

Vymazanie, registračného záznamu – CLEAR LOG, nesmie
byť urobené bez súhlasu hodnotiacej jury.

6.10.8.4

V úvahu sa musí vziať počet zásahov a ich umiestnenie.

6.10.8.5

Počet zásahov musí byť spočítaný a ich umiestnenie zaznamenané do záznamu. Členovia jury musia skontrolovať
položky a nezávisle ich posúdiť pred oficiálnym rozhodnutím
jury.

6.10.8.6

Člen jury musí dohliadať na akýkoľvek manuálny zásah do
počítačom spracovaných výsledkov, (napr. záznam penalizácie, oprava výsledku po poruche a pod.).

6.10.9

ZÁVADY EST
Tieto pravidlá platia pre EST na 10 m, 50 m a 300 m. Poruchy EST na 25 m strelniciach viď. pravidlá pre pištoľové disciplíny č. 8.10, pre Bežiaci terč 10.11.

6.10.9.1

Výpadok všetkých terčov na strelnici
a) Rozhodca na strelišti a jury zaznamenajú čas kedy došlo
k poruche a uplynulý čas streľby.
b) Musí sa zaznamenať počet vystrelených súťažných výstrelov každého strelca. V prípade prerušenia dodávky
prúdu, je potrebné počkať na jeho obnovu, aby sa mohol
zistiť počet zásahov zaznamenaných v terči, nemusia byť
zobrazené na monitore.
c) Po opravení poruchy a sprevádzkovaní strelnice pridá sa
k zostávajúcemu času päť (5) minút naviac. Čas začiatku
pokračovania streľby musí byť oznámený rozhlasom najmenej päť (5) minút pred pokračovaním súťaže. V zostávajúcom čase môže byť vystrelených neobmedzený počet
nástrelných výstrelov len pred pokračovaním súťaže.

6.10.9.2

Výpadok jedného terča
a) Ak sa nedá EST opraviť do piatich (5) minút strelec sa
premiestni na záložné stanovište.
b) Keď bude pretekár pripravený pokračovať dostane k zostávajúcemu času päť (5) minút naviac.
c) Môže vystreliť neobmedzený počet nástrelných výstrelov

VTP_17.doc

63 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

pred pokračovaním súťaže.
6.10.9.3

Chyba registrácie alebo zobrazenia zásahu na monitore
Strelec musí okamžite o poruche informovať funkcionára na
strelišti. Ten zaznačí čas podania sťažnosti. Na stanovište
sa dostaví jeden alebo viac členov jury. Strelec dostane pokyn vystreliť jeden mierený výstrel na svoj terč.
Keď je hodnota a umiestnenie zásahu zapísané a zobrazené
na monitore:
a) strelec dostane pokyn pokračovať v streľbe;
b) hodnota, umiestnenie a čas mimoriadneho výstrelu sa
zaznamená a písomne sa odovzdá jury, zaznamená sa aj
do záznamu zo strelišťa a v správe o incidente;
c) po skončení zmeny sa spraví testovanie EST. Hodnotiaca
jury preverí či všetky výstrely, vrátane výstrelu naviac, sú
zaznamenané v počítači;
d) keď sú všetky výstrely správne zaznamenané, tak sa
sporný výstrel (nezaregistrovaný, nezobrazený) započíta
do výsledky a hodnota posledného výstrelu sa anuluje;
e) keď sporný zásah nebol nájdený ani pri testovaní EST,
ani nikde inde, výstrel mimo terč (Poznámka – TJ, na 10
m nebol výstrel zaznamenaný na páske ani na prednej
ploche terča, na 25 m nebol výstrel na zadnom terči ani
na doske kontrolného listu alebo je záznam, že výstrel na
50 a 300 m minul terč) potom sa len správne zaznamenané zásahy s výnimkou posledného zásahu (výstrel naviac) započítajú ako nula do výsledku strelca;
f) keď sporný zásah nebol nájdený v pamäti počítača, ale
inde, hodnotiaca jury určí jeho platnosť a hodnotu;
g) ak nie je výstrel nájdený na 50 a 300 m musí jury rozhodnúť, či hodnotiť posledný výstrel alebo ho anulovať, alebo
či nie je spoľahlivý dôkaz, že výstrel minul terč, môže jury
rozhodnúť o anomálii EST a zarátať výstrel naviac namiesto nulovej rany.

6.10.9.4

Keď na pokyn vystrelený výstrel naviac nie je zaregistrovaný
alebo zobrazený a EST sa nedá opraviť do päť (5) minút:
a) strelec bude premiestnený na náhradné stanovište;
b) keď bude pretekár pripravený pokračovať dostane k zostávajúcemu času päť (5) minút naviac;
c) v puškových a pištoľových disciplínach na 10 m a 50 m
strelec zopakuje dva (2) súťažné výstrely, ktoré neboli registrované alebo zobrazené pôvodným terčom.
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6.10.9.5

V disciplíne bežiaci terč na 10 m dostane strelec dve (2) minúty na zaujatie polohy, potom mu budú povolené dva (2)
nástrelné výstrely naviac (čl. 10.7.3.9). Potom zopakuje dva
(2) súťažné výstrely, ktoré neboli registrované alebo zobrazené pôvodným terčom a dostrieľa zostávajúce behy série.
Strelcovi sa započítajú hodnoty všetkých súťažných zásahov, ktoré sa správne zobrazili na monitore prvého terča
plus hodnoty všetkých súťažných zásahov zobrazených na
druhom terči. Keď sa dva zásahy naviac nájdu neskôr v počítačovom zázname predchádzajúceho terča, budú anulované.

6.11

PRIEBEH SÚŤAŽÍ (viď. čl. 6.17, finále
v puškových a pištoľových disciplínach)

6.11.1

PRAVIDLÁ PRE PUŠKOVÉ A PIŠTOĽOVÉ DISCIPLÍNY NA 10 A 50 M

6.11.1.1

ČAS NA PRÍPRAVU A NÁSTREL
a) Pred začiatkom súťaže dostanú strelci 15 minút na prípravu a nástrel – neobmedzený počet výstrelov.
b) Nástrelné terče majú byť vystavené 15 minút pred začiatkom prípravného a nástrelného času.
c) Strelci nemôžu doniesť svoje zbrane a vybavenie pred
vydaním povelu RS.
d) RS zavolá strelcov na palebnú čiaru najmenej 15 minút
pred začiatkom času na prípravu a nástrel.
e) Ak je viac zmien majú mať všetci strelci rovnaký časový
predstih, na prinesenie zbraní a vybavenia, pred začiatkom prípravy a nástrelu.
f) Po príchode na palebnú čiaru (na pokyn RS) môžu strelci
manipulovať so zbraňami, sušiť (pre sušenie môžu byť
bezpečnostné zástavky odstránené) a zameriavať až do
začiatku času na prípravu a nástrel.
g) Jury a úsekoví rozhodcovia musia skončiť kontroly pred
začiatkom času na prípravu a nástrel.
h) Čas na prípravu a nástrel začína povelom „ČAS NA PRÍPRAVU A NÁSTREL – ŠTART“ (Preparation and sighting
time – START). Pred povelom „ŠTART“ nesmie byť vystrelený žiaden výstrel.
i) Strelec ktorý vystrelí pred povelom ŠTART, pre čas na
prípravu a nástrel, môže byť diskvalifikovaný, ak došlo
k ohrozeniu bezpečnosti. V prípade, že nedošlo

VTP_17.doc

65 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

k ohrozeniu bezpečnosti, musí byť prvý súťažný výstrel
hodnotený ako chybený (0).
j) Po uplynutí 14 minút a 30 sekúnd času na prípravu
a nástrel hlási rozhodca „30 SEKÚND“.
k) Na konci času na prípravu a nástrel rozhodca (RS) velí
„KONIEC PRÍPRAVY A NÁSTRELU – STOP“ (End of
preparation and sighting time – STOP). Nasleduje cca 30
sekundová prestávka, technik prestaví terče na súťaž.
l) Ak strelec vystrelí po povele „KONIEC PRÍPRAVY
A NÁSTRELU – STOP“ a pred povelom „SÚŤAŽ –
ŠTART“, výstrel sa počíta do súťaže a z hodnoty prvého
súťažného zásahu sa musia zraziť dva (2) body.
6.11.1.2

ŠTART - ZAČIATOK SÚŤAŽE
a) Keď sú všetky terče pripravené RS velí: „SÚŤAŽ –
ŠTART“ (Match firing – START). Súťaž začína povelom
ŠTART.
b) Každý výstrel po povele ŠTART sa počíta do súťaže, je
povolená streľba nasucho.
c) Po začiatku súťaže nie je dovolený nástrel, okrem trojpolohových pretekov na 50 m pri zmenách polohy (viď čl.
7.7.3), alebo s povolením jury v súlade s týmito pravidlami.
d) Nástrelné výstrely v rozpore s týmito pravidlami musia byť
hodnotené do súťaže ako chybené (0).
e) RS musí informovať strelcov 10 a 5 minút do konca súťaže.
f) Nevystrelené rany v čase na súťaž musia byť hodnotené
ako chybené (0) na poslednom terči/terčoch, ak nebol
strelcovi poskytnutý čas naviac (jury).
g) Ak je strelec počas, súťaže na 10 m pri EST, premiestnený jury na iné stanovište, alebo sa má posunúť o 30
a viac cm, dostane dve (2) minúty času naviac a ďalšie
nástrelné výstrely pred pokračovaním v súťaži.

6.11.1.3

POVEL STOP
Súťaž končí povelom STOP, alebo iným vhodným povelom.
a) Výstrel po povele STOP sa musí hodnotiť ako chybený
(0).
b) Ak nie je možné určiť hodnotu takéhoto zásahu na príslušnom terči/terčoch anuluje sa zodpovedajúci počet najlepších zásahov.
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6.11.2

PRAVIDLÁ PRE VZDUCHOVKOVÉ DISCIPLÍNY NA 10 M

6.11.2.1

Keď strelec uvoľní hnaciu náplň pred začiatkom času na prípravu a nástrel: za prvé porušenie dostane NAPOMENUTIE,
za každé ďalšie uvoľnenie hnacej náplne zrážku dvoch (2)
bodov z najnižšej hodnoty zásahu v prvej sérii potom za
druhé a každé ďalšie porušenie.

6.11.2.2

Akékoľvek uvoľnenie hnacej náplne po začiatku súťaže, ak
nie je zásah v terči, je hodnotený ako chybený (0). Streľba
nasucho, bez uvoľnenia hnacej náplne je dovolená, okrem
FINÁLE.

6.11.2.3

Keď strelec chce vymeniť, doplniť zásobník vzduchu/plynu,
musí opustiť svoje stanovište, po povolení ÚR. Strelec nedostane čas naviac.

6.11.2.4

Zbraň sa môže nabiť len jedným (1) brokom – diabolkou.
Keď strelec omylom nabije viac:
a) ak si je strelec vedomý situácie, musí zdvihnúť nestrieľajúcu ruku, aby upozornil rozhodcu, že má problém. Rozhodca musí následne dohliadnuť na vybitie zbrane
a strelec nebude potrestaný. Nebude mu poskytnutý
žiadny čas navyše, ale strelec môže normálne pokračovať;
b) ak si strelec nie je vedomý situácie a vystrelí dva broky
naraz musí to ohlásiť ÚR. Ak sú na terči dva (2) zásahy,
započíta sa zásah s vyššou hodnotou a druhý zásah sa
anuluje. Ak je na terči len jeden (1) zásah, započíta sa.

6.11.3

PRERUŠENIA V DISCIPLÍNACH NA 10 M, 50 M A 300 M

6.11.3.1

Ak strelec musí bez svojho zavinenia prerušiť streľbu na súvislú dobu dlhšiu ako tri (3) minúty, môže požadovať čas navyše v dĺžke časovej straty. V priebehu posledných 5-tich
minút je k predĺženiu času streľby o dĺžku časovej straty pridaná jedna (1) minúta.

6.11.3.2

Ak je čas strelcovho prerušenia streľby dlhší ako päť (5) minút, alebo bol strelec presunutý na iné strelište, má strelec
právo na neobmedzený počet nástrelných výstrelov do jedného nástrelného terča na začiatku zostávajúceho času vrátane všetkých predĺžení času streľby a dodatočných päť (5)
minút.
a) Ak je použitý systém automatickej výmeny terčov, ktorý
nedovoľuje vystavenie nového nástrelného terča, strieľajú
sa naviac povolené nástrelné výstrely do nasledujúceho
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čistého súťažného terča. Do ďalšieho súťažného terča
potom musia byť vystrelené dva (2) súťažné výstrely.
b) Rozhodca alebo člen jury musí zaistiť vykonanie zápisu
s úplným vysvetlením do streleckého záznamu a na Záznam o incidente – RIR.
c) Akékoľvek predĺženie času povolené Jury alebo RS musí
byť zaznamenané v zázname o incidente spolu
s odôvodnením.
6.11.4

ONESKORENÝ PRÍCHOD STRELCA
Ak sa strelec dostavil na preteky neskoro, nebude mu priznaný čas navyše. Ak sa dostaví až po čase na prípravu
a nástrel nedostane žiaden nástrelný čas naviac. Ak sa potvrdí, že oneskorenie bolo zavinené vyššou mocou, jury mu
musí poskytnúť čas navyše, vrátane času na prípravu a nástrel ak je to možné bez oneskorenia finále a narušenia celkového programu streľby. V tom prípade jury určí, kedy a na
ktorom stanovišti môže dohnať zameškaný čas.

6.11.5

Chybné rany, nadpočetné rany v preteku alebo polohe
Ak strelec v disciplínach 10, 50 a 300m vystrelí viac rán
v preteku alebo v polohe, rany navyše musia byť anulované
na poslednom terči v preteku. Ak nemôžu byť identifikované,
musia byť anulované zásahy najvyšších hodnôt v poslednom
terči (terčoch). Strelec musí byť penalizovaný zrážkou 2 bodov zo zásahov najnižšej hodnoty v prvej súťažnej sérii za
každú nadpočetnú ranu.

6.11.6

Zásahy do cudzieho terča

6.11.6.1

Súťažné zásahy do cudzieho terča sa musia hodnotiť ako
chybené.

6.11.6.2

Ak strelec vystrelí nástrelný výstrel do nástrelného terča iného strelca, nebude potrestaný.

6.11.6.3

Ak strelec vystrelí nástrelný výstrel do súťažného terča iného strelca, musí byť potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov zo
svojho výsledku v prvej sérii.

6.11.6.4

Ak je potvrdený v strelcovom terči cudzí vstrel a nie je možné určiť, ktorý vstrel je jeho vlastný, musí sa mu priznať najvyššia hodnota spomedzi sporných vstrelov.

6.11.6.5

Ak je v strelcovom súťažnom terči viac vstrelov, ako stanovuje program, a nie je možné potvrdiť, že sú to cudzie vstrely, musia sa anulovať vstrely najvyššej hodnoty.

6.11.6.6

Ak chce strelec protestovať proti cudziemu vstrelu vo svojom
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terči, musí to ihneď oznámiť úsekovému rozhodcovi.
6.11.6.7

Ak úsekový rozhodca potvrdí, že strelec sporný výstrel nevystrelil, musí urobiť príslušný zápis do záznamu o udalosti
(IR) a do záznamu na strelišti a vstrel sa musí anulovať.

6.11.6.8

Ak úsekový rozhodca nemôže bez akejkoľvek pochybnosti
potvrdiť, že strelec sporný výstrel nevystrelil, musí sa vstrel
strelcovi započítať.

6.11.6.9

Za dostatočné dôvody na anulovanie vstrelu sa musí považovať:
a) ak zapisovateľ potvrdí na základe svojho pozorovania
strelca a terča, že strelec výstrel nevystrelil;
b) ak v približne rovnakom čase hlási chybený vstrel iný
strelec alebo zapisovateľ zo susedných dvoch alebo troch
streleckých stanovíšť;
c) Ak pri používaní elektronických terčov na 300 m nebude
zaznamenaný vstrel do strelcovho terča, ale výstrel je zaznamenaný v riadiacom centre, potom bude strelcovi,
v ktorého terči nie je očakávaný vstrel, tento výstrel hodnotený nulou (0) a zaznamená sa, že strelil do cudzieho
terča.

6.11.7

VYRUŠENIA
Ak si strelec myslí, že bol počas streľby vyrušený, musí
skloniť zbraň smerom šikmo nadol k terčom a zdvihnutím
voľnej ruky ihneď informovať úsekového rozhodcu, alebo
člena jury. Nesmie ale vyrušovať ostatných strelcov. Ak bude jeho reklamácia uznaná ako oprávnená, zásah sa musí
anulovať a strelec môže výstrel alebo sériu opakovať. Ak
strelcova reklamácia nebude uznaná, zásah bude strelcovi
priznaný a strelec môže pokračovať v streľbe; trest nebude
udelený.

6.11.8
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Zvláštne ustanovenia pre súťaže
a) V priebehu času na prípravu a nástrel pri všetkých pretekoch môže byť k informácii divákov použité hlásenie.
V priebehu času na prípravu a nástrel pri eliminácii, kvalifikácii a finálových súťažiach môže hrať hudba.
b) Na podlahu streleckého stanovišťa je zakázané naniesť
akúkoľvek látku, ktorá by strelcovi poskytla neoprávnenú
výhodu. Podlahu streleckého stanovišťa nie je dovolené,
bez povolenia, utierať.
c) Na podlahu streleckého stanovišťa je zakázané umiestniť
neodstrániteľné pásky, kresliť značky a čiary trvalým
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značkovačom.
d) Nikto nesmie meniť, alebo upravovať akékoľvek usporiadanie, alebo vybavenie strelišťa (napr. veľkosť lavíc, deliace zásteny, pridávať kufre alebo puzdra na zbrane na
lavice a pod.)
e) Fajčenie je na strelnici zakázané.
f) Na
strelišti
je
zakázané
strelcom,
trénerom
a funkcionárom družstiev – výprav používať mobilné telefóny, vysielačky pagery a pod. musia byť vypnuté, alebo
v tichom móde.
g) Fotografovať s bleskom je počas súťaže zakázané.
h) Na strelnici musia byť upozornenia informujúce divákov
o zákaze fotografovať s bleskom, fajčiť a mať telefóny v
tichom móde.

6.12

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA PRE STRELCOV
A FUNKCIONÁROV DRUŽSTIEV

6.12.1

Počas majstrovstiev ISSF je zakázaná akákoľvek politická,
náboženská alebo rasová propaganda a demonštrácia.

6.12.2

Každé družstvo musí mať vedúceho, ktorý je zodpovedný za
udržiavanie disciplíny v družstve. Vedúcim družstva môže
byť ustanovený aj strelec. Vedúci družstva musí po celý čas
spolupracovať s rozhodcami v záujme bezpečnosti, úspešného priebehu súťaže a zachovania športového ducha.

6.12.3

VEDÚCI DRUŽSTVA ZODPOVEDÁ ZA TO ŽE:
a) Zabezpečí doplnenie presných informácií do prihlášok a
ďalších dokumentov a zabezpečí ich odovzdanie príslušným funkcionárom súťaže v určenom čase.
b) Pozná program súťaže.
c) Členovia družstva sa budú v určený čas prezentovať na
pridelených
stanovištiach
pripravený
k streľbe
s prevzatým vybavením.
d) Kontroluje predbežné výsledky a v prípade potreby podáva protesty.
e) Sleduje predbežné a oficiálne „bulletiny“, výsledky
a oznamy.
f) Dostáva oficiálne informácie a požiadavky, ktoré odovzdáva členom družstva.
g) Zastupuje družstvo vo všetkých oficiálnych aktivitách.
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6.12.4

Pretekár zodpovedá za to že:
a) Sa prezentuje na pridelenom stanovišti v určenú dobu
pripravený k streľbe a s prevzatým vybavením.
b) Zaujme streleckú polohu na určenom stanovišti tak aby
nerušil susedných strelcov.
c) Správa sa tak aby nerušil, alebo negatívne neovplyvnil
výkony ďalších strelcov. Ak strelec, podľa názoru jury, ruší ostatných strelcov, môže byť napomenutý, penalizovaný alebo diskvalifikovaný, v závislosti na okolnostiach.

6.12.5

VEDENIE STRELCOV V PRIEBEHU PRETEKOV „KOUČINK“

6.12.5.1

U všetkých disciplín je povolený neverbálny koučink, pri finále trojpolohových disciplín je povolený verbálny koučink
v čase zmeny polohy. Na palebnej čiare môže strelec hovoriť iba s členmi jury alebo s rozhodcami. Počas tréningu je
„koučink“ povolený ale nesmie rušiť ostatných strelcov.

6.12.5.2

Ak si strelec želá hovoriť s kýmkoľvek iným, musí vybiť
zbraň, zanechať ju v bezpečnom stave a so založenou bezpečnostnou zástavkou na palebnej čiare (podľa možnosti na
streleckom stolíku) a smie opustiť palebnú čiaru až potom,
keď upozornil úsekového rozhodcu. Strelec tak musí urobiť
bez toho, aby rušil ostatných strelcov.

6.12.5.3

Ak si funkcionár družstva želá hovoriť s členom družstva,
ktorý je na palebnej čiare, nesmie strelca kontaktovať priamo alebo hovoriť s ním, pokiaľ sa strelec nachádza na palebnej čiare. Funkcionár družstva musí dostať povolenie od
úsekového rozhodcu alebo člena jury, ktorý strelca z palebnej čiary odvolá.

6.12.5.4

Ak funkcionár družstva alebo strelec poruší tieto pravidlá
o vedení strelcov, musí byť po prvý raz napomenutý. V prípade opakovania sa musia odrátať 2 body zo strelcovho výsledku a funkcionár družstva sa musí vzdialiť z blízkosti palebnej čiary.

6.12.6

TRESTY ZA PORUŠENIE PRAVIDIEL

6.12.6.1

Skryté a otvorené porušenie pravidiel, Jury rozhodne podľa
týchto zásad:
a) V prípade zjavného porušenia pravidiel musí byť strelec
najskôr napomenutý (žltá karta) tak, aby mal možnosť
napraviť chybu. Ak je to možné, napomenutie by malo byť
počas tréningu alebo pri nástrele. Ak strelec neopraví
chybu vo vyhradenom čase, musia sa mu odpočítať dva
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body z jeho výsledku. Ak ani potom strelec chybu neopraví, musí byť diskvalifikovaný.)
b) V prípade skrytého porušovania pravidiel, ak je chyba
úmyselne zakrývaná, musí byť uložená okamžitá diskvalifikácia
c) Ak podá strelec na žiadosť o vysvetlenie incidentu vedome a zámerne chybné informácie, musia sa mu odrátať
dva (2) body. Vo vážnych prípadoch môže byť diskvalifikovaný
6.12.6.2

VTP_17.doc

V prípade porušenia pravidiel ISSF alebo pokynov rozhodcov alebo jury, môže jury alebo jej člen uložiť strelcovi nasledujúce tresty:
a) Napomenutie (WARNING žltá karta) strelca musí byť vyjadrené takým spôsobom, ktorý nepripúšťa žiadnu pochybnosť o tom, že ide o oficiálne napomenutie a musí
byť ukázaná žltá karta. Nie je však nevyhnutné, aby iným
trestom predchádzalo napomenutie. Napomenutie musí
byť zaznamenané do streleckého záznamu na strelišti/záznam o udalosti (IR) a záznamu zo strelnice členom
jury.
b) Zrážku (zelená karta) bodov z výsledku, ktorú vyjadria
minimálne dvaja (2) členovia jury ukázaním zelenej karty
s nápisom „ZRÁŽKA“ („DEDUCTION“) a zaznamenaním
zrážky do streleckého záznamu na strelišti, na pásku z
tlačiarne a do záznamu strelnice.
c) Diskvalifikáciu (červená karta), vyjadrí člen jury ukázaním
červenej karty s nápisom „DISKVALIFIKÁCIA“ („DISQUALIFICATION“). Strelec musí byť diskvalifikovaný, ak neprejde následnou kontrolou po súťaži (6.7.9.1) alebo po
porušení brokových pravidiel 9.4.1.1 alebo 9.4.3.2. Diskvalifikácia z iných dôvodov môže byť len po rozhodnutí
väčšiny jury. Ak je pretekár diskvalifikovaný v niektorej
etape preteku, musia byť jeho výsledky zrušené a bude
uvedený na konci výsledkovej listiny s vysvetlením diskvalifikácie.
d) Nešportové správanie (DQB): ak je pretekár diskvalifikovaný podľa antidopingu, vážne porušenie bezpečnosti,
fyzické napadnutie funkcionára preteku alebo iného strelca (pravidlo 6.12.6.4), potom rozhodnutím väčšiny Jury
musia byť všetky výsledky strelca odstránené
s vysvetlením zverejnenom v DQB.
e) Rozmery penalizujúcich kariet majú byť približne 70 mm x
100 mm.
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f) Družstvo, ktorého člen bol diskvalifikovaný, musí byť na
výsledkovej listine označený ako DSQ.
g) Ak sa vyskytnú tresty a diskvalifikácie, musí člen Jury poskytnúť podklady pre výsledkové listiny s vysvetlením
trestov a DSQ.
6.12.6.3

Závažné porušenie bezpečnosti
Ak strelec zaobchádza so zbraňou nebezpečným spôsobom
alebo ak porušuje akékoľvek bezpečnostné pravidlá, musí
ho jury diskvalifikovať (6.2.2.)

6.12.6.4

FYZICKÉ NAPADNUTIE FUNKCIONÁROV SÚŤAŽE
Strelec alebo funkcionár týmu ktorý vyvolá fyzický kontakt
s členom jury, rozhodcom, úsekovým rozhodcom alebo iným
funkcionárom súťaže, alebo ďalším športovcom tým, že ho
chytá, strká, vráža do neho, údermi a podobným spôsobom,
môže byť vylúčený z ďalšej účasti na danom majstrovstve.
Akékoľvek takéto fyzické napadnutie musí byť oznámené
predsedovi jury zodpovedného za dohľad na danú oblasť a
aktivitu. Ďalší svedok, alebo fyzický dôkaz musí potvrdiť akt
údajného napadnutia. Jury musí rozhodnúť, či strelec alebo
funkcionár tímu môže byť vylúčený z ďalšej účasti na súťaži.
Proti rozhodnutiu o vylúčení je možné odvolať sa k odvolacej
jury (6.16.6). Ak odvolacia jury rozhodne, že napadnutie bolo
tak závažné, že je dôvod na udelenie ďalších sankcií, môže
okrem vylúčeného športovca, alebo funkcionára tímu z danej
súťaže postúpiť prípad „Etickej komisii ISSF“ (3.12.3.5) k
ďalšiemu riešeniu.

6.13

PORUCHY

6.13.1

Porucha je keď zbraň po stlačení spúšte nevystrelila (strela
neopustila hlaveň)

6.13.2

Poruchy môžu byť zavinené alebo nezavinené

6.13.2.1

V PRETEKOCH SÚ ZA NEZAVINENÉ (DOVOLENÉ) PORUCHY POVAŽOVANÉ TIETO PORUCHY:
a) náboj zlyhal;
b) strela uviazla v hlavni;
c) zbraň zlyhala, aj keď spúšť bola spustená;
ZAVINENÉ (NEDOVOLENÉ) PORUCHY V PRETEKU SÚ:
a) strelec otvoril záver zbrane;

VTP_17.doc

73 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

b) bola ohrozená bezpečnosť;
c) strelec nenabil zbraň správne;
d) strelec neodistil/neuvolnil spúšť;
e) porucha je spôsobená akoukoľvek príčinou, ktorú mohol
strelec jednoducho odstrániť.
6.13.3

Ak má strelec poruchu na zbrani alebo strelive, môže ju opraviť a pokračovať v streľbe, alebo pri pištoli ak je porucha
nezavinená môže ju opraviť alebo pokračovať v streľbe
s inou prevzatou zbraňou, ak výmenu schváli jury. Pri poruche pušky, ak sa nedá ľahko opraviť, môže pokračovať
v streľbe s inou prevzatou zbraňou, ak výmenu schváli jury.

6.13.4

Na opravu alebo výmenu zbrane nebude v eliminácii a kvalifikácii puškových alebo pištoľových disciplín na 10 m, 50 m
a 300 m poskytnutý žiadny čas naviac. Jury môže strelcovi
po oprave zbrane povoliť dodatočné nástrelné výstrely ak
bola porucha nezavinená.

6.13.5

Špecifické pravidlá pre riešenie porúch pištoľových disciplín
na 25 m, rieši čl. 8.9.3.

6.13.6

Špecifické pravidlá pre riešenie porúch vo finále riešia čl.
6.17.1.6, 6.17.4m a 6.17.5l.

6.13.7

Rozhodca na strelišti alebo jury zabezpečia, že poruchy sú
zdokumentované v zázname o incidente (IR) a výsledkovej
karte.

6.14

HODNOTENIE VÝSLEDKOV

6.14.1

Kvalifikačný kancelár (RTS) musí zverejniť predbežné výsledky na hlavnej výsledkovej tabuli čo najskôr po skončení
každej zmeny a časti pretekov pre každú disciplínu.

6.14.2

Konečné výsledky musia byť zverejnené, na hlavnej výsledkovej tabuli, po uplynutí času na protesty.

6.14.3

Distribúcia výsledkov: Usporiadateľ musí zaistiť distribúciu
priebežných a konečných výsledkov všetkým účastníkom
a médiám. Môže byť použité rozosielanie papierovou alebo
elektronickou formou (6.6.5.) možnosti pripojenia.

6.14.4

Oficiálna výsledková listina musí obsahovať nasledujúce:
a) obsah;
b) osvedčenie o výsledkoch podpísané technickým delegátom a predsedami jury;
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c) zoznam členov organizačného výboru;
d) zoznam zúčastnených štátov a súťaží;
e) časový harmonogram;
f) menovitý zoznam medailistov;
g) prehľad počtu medailí jednotlivých štátov;
h) prehľad nových a vyrovnaných rekordov;
i) konečné výsledky v štandardnom poradí ISSF (puška
a pištol 10 m, 25 m pištoľ, 50 m puška a pištoľ, 300 m
puška, trap, double trap a skeet, bežiaci terč 10 a 50 m.
6.14.4.1

Výsledková listina musí obsahovať celé meno ako je uvedené pod ISSF ID číslom priezvisko (veľkým písmom), celé
krstné meno (prvé písmeno veľké, nasledujúce malé), štartové číslo a národnosť (oficiálny MOV kód) každého strelca.

6.14.4.2

Nasledujúce skratky musia byť použité na výsledkovej listine, keď je to potrebné:
DNF
DNS
DSQ
WR
QR
EWR
EQR
WRJ
EWRJ
EQRJ
OR
EOR
OQR
EOQR

Did not Finish
Did not Start
Disqualified
New world record
New Qualification Record
Equaled World Record
Equaled Qualifikation Record
New world record junior
Equaled W. Record Jun.
Equaled Qualifikation record
junior
New Olympic Record
Equaled Olympic Record
Olympic Qvalifikation Record
Equaled Olympic qvalifikation
Record

nedokončil pretek
nenastúpil na pretek
diskvalifikovaný
Nový svetový rekord
nový kvalifikačný rekord
vyrovnaný svet. rekord
Vyrovnaný kvalifikačný rekord
Nový juniorský svetový rekord
vyrovnaný jun. sv. rekord
Vyrovnaný juniorský kvalifikačný rekord
nový olympijsky rekord
vyrovnaný olym. rekord
nový kvalifikačný ol. rekord
vyrovnaný kvalifikačný ol. rekord

6.14.5

Oficiálne výsledkové listiny podpíše a označí licenciou
Hlavný rozhodca a predseda Hodnotiacej komisie.

6.14.6

Všetky nepravidelnosti, tresty, chybené výstrely, poruchy,
povolený čas navyše, opakované výstrely alebo série, anulovanie výstrelov atď. musí úsekový rozhodca alebo člen jury
zreteľne uviesť v zázname o priestupku formulár IR (pozri
formulár na konci týchto pravidiel), zázname na strelišti, na
terči, na páske z tlačiarne a na záznamovej karte (papierové
terče) pre informáciu hodnotiacej komisie. Na konci každej
súťaže hodnotiaca jury skontroluje výsledky, aby potvrdila,
že hodnotenie porúch a penalizácie sú zaznamenané vo výsledkových listinách.

6.14.7

Zrážky z puškových a pištoľových výsledkov musia byť vykonané v sérii v ktorej došlo k porušeniu pravidiel. Ak sú
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uplatnené všeobecné zrážky, musia byť vykonané z hodnoty
prvej série preteku, v ktorej bola zrážka udelená.
6.14.8

Skôr, ako kvalifikačná komisia (RTS) schváli konečnú výsledkovú listinu, musí skontrolovať výsledky desiatich najlepších jednotlivcov a troch družstiev. Ak sú použité EST,
musí porovnať výsledky centrálneho počítača a tlačiarne
(6.3.2.7.) spolu so všetkými zásahmi zapísanými
v záznamoch o incidentoch.

6.14.9

SVETOVÉ REKORDY
Svetové rekordy sa uznávajú podľa Generálneho reglementu
ISSF 3.9 v ISSF disciplínach alebo 6.1.2.h.

6.14.9.1

Svetové rekordy (WR) v olympijských disciplínach budú stanovené z finále. Svetové rekordy (WR) v neolympijských
disciplínach budú stanovené pomocou celkových výsledkov
v týchto disciplínach.

6.14.9.2

Olympijské rekordy sa uznávajú iba z OH

6.14.9.3

Svetové juniorské rekordy (WJR) v olympijských disciplínach
budú stanovené z finále. Svetové juniorské rekordy (WJR)
v neolympijských disciplínach budú stanovené pomocou celkových výsledkov v týchto disciplínach.

6.14.9.4

Kvalifikačné rekordy (QR) a kvalifikačné rekordy juniorov
(QRJ) budú stanovené pomocou celkových výsledkov
v kvalifikačných pretekoch vo všetkých olympijských disciplínach.

6.14.9.5

Dosiahnutý svetový rekord na majstrovstvách ISSF musí potvrdiť technický delegát (3.12.3.6 dodatok R) a vyplniť správu o svetovom rekorde, ktorú pošle na sekretariát ISSF.

6.15

Zhody vo výsledkoch

6.15.1

V SÚŤAŽIACH NA 10, 25, 50 A 300 M
V súťažiach jednotlivcov na 10, 25, 50 a 300 m sa rozhodujú
podľa:
a) podľa najvyššieho počtu stredových desiatok;
b) podľa najvyššej hodnoty poslednej desaťranovej položky
hodnotené na celé čísla, potom predposlednej atď., až
pokiaľ nie je rozhodnuté;
c) spätne jednotlivé zásahy od posledného zásahu
s využitím stredových desiatok;
d) pri použití EST ak nebolo rozhodnuté, budú porovnávané
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jednotlivé zásahy v desatinnom hodnotení začínajúc poslednou ranou, predposlednou atď.;
e) ak zhoda trvá naďalej, strelcom sa musí priznať rovnaké
poradie. Strelci s rovnakým poradím budú zoradení podľa
priezvisk a latinskej abecedy, ak nie je zhoda na postupovom mieste do finále;
f) ak sa hodnotí na desatiny (VzPu a Ma ľah) v eliminácii
alebo kvalifikácii sa zhody rozhodnú podľa poslednej,
predposlednej položky hodnotené na desatiny. Keď sa
nerozhodne porovnávajú sa hodnoty zásahov spätne.
6.15.2

ZHODY – BROKOVÉ DISCIPLÍNY (9.15)

6.15.3

ZHODY – BEŽIACI TERČ (10.12)

6.15.4

ZHODY – OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY S FINÁLE
Keď je zhoda na postupovom mieste z kvalifikácie do finále,
rozhoduje sa podľa čl. 6.15.1. Keď je zhoda na postupovom
mieste do finále v brokových disciplínach, rozhoduje sa podľa čl. 9.15.1.

6.15.7

ZHODY V SÚŤAŽI DRUŽSTIEV
Poradie pri rovnosti bodov v súťaži družstiev sa musí určiť
tak, že sa sčítajú výsledky všetkých členov družstva a použije sa postup pre určenie poradia pri rovnosti bodov v súťaži
jednotlivcov (pre družstvá neplatí rozstrel).

6.16

PROTESTY A ODVOLANIA

6.16.1

O všetkých protestoch a odvolaniach sa rozhoduje podľa
pravidiel ISSF.

6.16.2

ÚSTNE PROTESTY

6.16.2.1

Každý pretekár alebo funkcionár družstva má právo okamžite ústne protestovať proti podmienkam preteku, rozhodnutiu alebo činnosti funkcionára preteku, rozhodcu alebo
člena jury. Takéto protesty sa môžu podať, súčasne je
splatný poplatok za protest, v týchto prípadoch:
a) strelec alebo funkcionár družstva sa domnieva, že v priebehu súťaže neboli dodržané ustanovenia ISSF, pravidlá
ISSF alebo propozície súťaže;
b) strelec alebo funkcionár družstva nesúhlasí s rozhodnutím alebo činnosťou funkcionára preteku, úsekového rozhodcu alebo člena jury;
c) strelec bol obmedzovaný alebo vyrušovaný inými strel-
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cami, funkcionármi preteku, divákmi, pracovníkmi oznamovacích prostriedkov alebo inými osobami či príčinami;
d) strelec na dlhší čas prerušil streľbu v dôsledku zlyhania
zariadenia strelnice, vyjasňovania neregulárností alebo
iných príčin;
e) strelec mal neregulárne časy pre streľbu. To sa týka aj
príliš krátkych časov.
6.16.2.2

Funkcionári pretekov, úsekoví rozhodcovia a členovia jury
musia posúdiť ústne protesty ihneď. Môžu podniknúť bezprostredné opatrenia na nápravu situácie, alebo odovzdať
protest celej jury na rozhodnutie. V takýchto prípadoch môže
úsekový rozhodca alebo člen jury podľa potreby prechodne
zastaviť streľbu.

6.16.3

PÍSOMNÉ PROTESTY
Každý strelec alebo funkcionár družstva, ktorý nesúhlasí s
činnosťou alebo rozhodnutím uskutočneným na základe
ústneho protestu, môže podať písomný protest k jury. Každý
strelec alebo funkcionár družstva má tiež právo predložiť písomný protest bez predchádzajúceho ústneho protestu.
Všetky písomné protesty musia byť predložené najneskôr do
20 minút po tom, ako nastala dotyčná okolnosť a bol zaplatený poplatok za protesty. Písomné protesty a odvolaniach
musia byť predložené na formulároch ISSF (6.18).

6.16.4

Poplatok za protesty
a) Protesty
50,00 €
b) Odvolanie

100,00 €

c) Vklad k protestu je splatný pri odovzdaní vyplneného formulára jury. Vklad je splatný jury alebo organizačnému
výboru.
d) Poplatok sa vráti, ak bol protest alebo odvolanie oprávnený, v opačnom prípade zostáva organizačnému výboru.
6.16.5

PROTESTY PROTI HODNOTENIU
Rozhodnutia hodnotiacej jury o hodnote alebo počte vstrelov
na terči sú konečné a nemôže by voči nim podané odvolanie.

6.16.5.1

ČAS NA PROTESTY
Všetky protesty proti hodnoteniu musia byť podané do 10
minút po zverejnení oficiálnych výsledkov na hlavnej výsledkovej tabuli (6.4.2). Čas, dokedy je možné podať protesty
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proti hodnoteniu, musí byť vyznačený na hlavnej výsledkovej
tabuli okamžite po zverejnení výsledkov. Miesto, kde majú
byť podávané protesty proti hodnoteniu musí byť uvedené
v oficiálnom programe.
6.16.5.2

PROTESTY PROTI HODNOTENIU NA EST
Ak protestuje strelec proti hodnote vstrelu, musí podať protest pred vystrelením ďalšieho výstrelu/série pištoľové disciplíny na 25 m (okrem poruchy papierového alebo posunutia gumeného pásu), alebo, ak ide o posledný výstrel, najneskôr do troch (3) minút.
a) Ak protestuje strelec proti hodnote vstrelu, bude strelec
požiadaný, aby vystrelil na konci pretekov ešte jeden výstrel. Ak bude protestu vyhovené a nebude možné stanoviť presnú hodnotu sporného vstrelu, bude tento výstrel
naviac započítaný do pretekov.
b) Ak hodnotiaca jury (RTS) určí, že hodnota zásahu voči
ktorému bol podaný protest je v rozmedzí dvoch (2) desatinných kruhov od hodnoty indikovanej, protest nesmie
byť uznaný.
c) Ak je protest proti nenulovej hodnote vstrelu, alebo proti
zlyhaniu zápisu zamietnutý, uloží sa trest zrážka dvoch
(2) bodov a musí byť zaplatený poplatok za protest.
d) Vedúci družstva alebo strelec majú byť informovaní o
rozhodnutí týkajúceho sa sporného výstrelu.
e) Pri elektronických terčoch na 50 m sa, v eliminácii alebo
kvalifikácii, pri hodnote zásahu 9,5 a vyššej nemôže protestovať.
f) Protesty proti hodnoteniu alebo počte zásahov vo finále
(6.17.1.6) sa nemôžu podať.

6.16.6

ODVOLANIA
V prípade nesúhlasu s rozhodnutím jury, je možné sa v danej záležitosti odvolať k odvolacej jury, s výnimkou rozhodnutia jury pre finálové protesty (čl. 6.17.1.10.d) proti rozhodnutiu ktorej sa nedá odvolať. Tieto odvolania musia byť predložené písomne vedúcim družstva alebo zástupcom najneskôr tridsať (30) minút po vyhlásení rozhodnutia jury. Rozhodnutie odvolacej jury je konečné.

6.16.7

VTP_17.doc

Kópie rozhodnutí o písomných protestoch a odvolaniach
musí organizačný výbor alebo technický delegát poslať Generálnemu sekretárovi ISSF ku kontrole príslušnými komisiami a technickej komisie.
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6.17

FINÁLE V PUŠKOVÝCH A PIŠTOĽOVÝCH
DISCIPLÍNACH

6.17.1

OBECNÉ POSTUPY FINÁLOVÝCH SÚŤAŽÍ

6.17.1.1

V každej olympijskej disciplíne sa musí odstrieľať celý pretek
podľa pravidiel (čl. 3.3.2.3 a 3.3.4). Osem (8) prvých pretekárov z kvalifikácie postupuje do finále, s výnimkou rýchlopalnej pištole – muži, kde postupuje prvých šesť (6) pretekárov.

6.17.1.2

Strelecké stanovištia pre finále sa pridelia losovaním, spracovaným automaticky po zverejnení výsledkovej listiny.
Strelci dostanú nové štartové čísla (1 – 8, alebo 1 – 6). Strelecké stanovištia na 10 a 50 metrov sa označia R1-A-B-C-DE-F-G-H-R2. Náhradné stanovištia sa označia R1 a R2. Terče pre disciplínu 25 m pištoľ ženy sa musia označiť A-B-R1D-E / F-G-R2-I-J.

6.17.1.3

ČAS PREZENTÁCIE A ZAČIATKU FINÁLE
Finále začína v okamžiku, keď riadiaci streľby (RS, ... CRO –
Chief Range Officer) na palebnej čiare začína dávať povel
pre prvý súťažný výstrel/sériu. Strelci sa musia prezentovať
v prípravnom priestore najmenej 30 minút pred začiatkom
finále. Ak sa strelec nedostaví do prípravného priestoru v
určenom čase bude potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov
z hodnoty prvého súťažného výstrelu. Strelci sa musia prezentovať so všetkým streleckým vybavením potrebným pre
finále, dostatočným množstvom streliva pre finále
a oblečením národného družstva vhodným pre vyhlásenie
výsledkov. Jury skontroluje prítomnosť všetkých finalistov, správnosť ich údajov, meno a príslušnosť na výsledkovej tabuli a vo výsledkovom systéme. Jury musí dokončiť
kontrolu vybavenia počas času pre prezentáciu, čím skôr po
zaprezentovaní strelca.

6.17.1.4

ONESKORENÝ PRÍCHOD
Finalista, ktorý sa nezaprezentoval v prípravnom priestore
do 10 minút po čase začiatku prezentácie, nemôže vo finále
štartovať, bude prvým vypadnutým s označením DNS. Ak
finalista nenastúpi na finále, k prvému skutočnému vypadnutiu dôjde na siedmom, prípadne piatom mieste pri rýchlopalnej pištoli.

6.17.1.5
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šieho hodnotenia, ale oprávňuje strelca k účasti vo finále na
príslušnom mieste. Hodnotenie finále začína od nuly (0)
podľa týchto pravidiel. Zrážky a penalizácie sa musia uplatniť na výsledok súťažného výstrelu/série kedy k porušeniu
došlo. Záporný výsledok sa nezapočítava (napr. 3 – 1 bod
zrážka = 2, 0 – 1 bod zrážka = 0).
6.17.1.6

Závady vo finále na 10 m a 50 m.
V prípade „nezavinenej“ poruchy (čl. 6.13.2), pri jednotlivom
výstrele, bude mu poskytnutá jedna (1) minúta na opravu,
alebo výmenu zbrane, potom dostane finalista povel na opakovanie výstrelu. Ak si finalista nárokuje „nezavinenú“ poruchu v 3- alebo 5-rannej série a zbraň môže byť opravená
alebo vymenená počas jednej (1) minúty započítajú sa
všetky výstrely pred poruchou a finalista bude môcť v sérii
pokračovať s časom na viac potrebným na opravu, ale max.
jednu (1) minútu.

6.17.1.7

PROTEST PROTI VÝSLEDKU.
Vo finále nie sú dovolené protesty týkajúce sa hodnoty, alebo počtu zásahov.

6.17.1.8

VTP_17.doc

SŤAŽNOSŤ NA ELEKTRONICKÉ TERČOVÉ ZARIADENIE (EST)
a) Ak sa finalista sťažuje, že jeho terč nezaznamenal výstrel
počas nástrelu dostane pokyn aby vystrelil ďalší výstrel
na svoj terč. Ak je zásah zaznamenaný finále pokračuje.
Ak sa výstrel nezaznamená alebo je sťažnosť na zlyhanie
posuvu papierového/gumového pásu, RS musí veliť
„STOP, ... VYBIŤ“ („STOP ... UNLOAD“) pre všetkých finalistov a strelec s poruchou na terči bude premiestnený
na záložný terč, alebo chybný terč musí byť opravený,
prípadne vymenený. Po oprave dá RS všetkým finalistom
dve (2) minúty prípravného času a potom dá povel na prípravu a nástrel pre finále. Po vydaní povelu pre prvý súťažný výstrel/sériu nemôže byť podaná žiadna ďalšia
sťažnosť na závadu terčov. Ak je sťažnosť na neočakávanú nulu (0), JURY musí spraviť odpovedajúce opatrenia.
b) Pokiaľ je sťažnosť na chybnú ranu v priebehu súťaže,
musí Jury určiť, či je zásah chybný (0), alebo je chybné
terčové zariadenie (Jury môže zastaviť streľbu pre kontrolu terčov). Ak nedokáže Jury zistiť, či strela minula terč,
musí strelec vystreliť ďalší výstrel/sérii (10/50 metrov).
Štandardná pištoľ ženy (jeden výstrel) a rýchlopalná pištoľ (jedna séria). Pokiaľ je rana navyše zaregistrovaná
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a zarátaná namiesto nezaregistrovaného výstrelu (0), zaráta sa a finále pokračuje. Pri rýchlopalnej pištoli sa ráta
výsledok opakovanej série namiesto základu.
c) V prípade, že výstrel zasiahol terč a nebol zaregistrovaný,
musí byť strelec presunutý na náhradný terč (rýchlopalná
pištoľ na inú terčovú skupinu). Pri 10 a 50 m finále strelec
presunutý na náhradný terč musí dostať 2 minúty prípravného a nástrelného času. Strelcovi, ktorý bol presunutý, musí byť umožnené dostreliť chýbajúce rany, dokončiť sériu alebo opakovať sériu (rýchlopalná pištoľ)
pred pokračovaním finále.
d) V priebehu akéhokoľvek prerušenia streľby majú ostatní
finalisti povolené zameriavať a sušiť. Ak prerušenie trvá
viac ako 5 minút pri disciplínach 10 a 50 metrov, dostanú
všetci strelci 2 minúty na nástrel pred pokračovaním.
6.17.1.9

Vybavenie finálového strelišťa. Finálové strelište musí byť
vybavené systémom LCD výsledkových tabúľ, odpočítajúcimi hodinami viditeľnými finalistami a ozvučením. Ak všetci
finalisti nevidia odpočítavacie hodiny, musí byť čas umiestnený na monitor strelca. Pre členov JURY, čiarových rozhodcov, trénerov a vyradených finalistov musia byť
k dispozícii stoličky.

6.17.1.10

Funkcionári zabezpečujúci priebeh a dohľad nad finále:
a) Riadiaci streľby (CRO) skúsený rozhodca s licenciou ISSF „A“ alebo „B“.
b) Súťažná jury dohliada nad priebehom finále. Predseda
jury určí seba alebo jedného člena jury zodpovedného za
finále.
c) Klasifikačná jury (RTS). Jeden člen Klasifikačnej jury musí byť prítomný a dozerať na spracovanie finálových výsledkov.
d) Jury pre finálové protesty. Jeden člen Odvolacej jury, člen
jury zodpovedný za finále, jeden ďalší člen Súťažnej jury
určený Technickým delegátom a predseda jury musia
rozhodovať o protestoch, ak sú v priebehu finále podané.
Proti ich rozhodnutiu nie je odvolanie.
e) Rozhodca na palebnej čiare (ÚR) pomáha RS s kontrolou
zbraní bezpečnosťou a rozhodovaním o chybách počas
finále.
f) Technik(ci) určený(í) poskytovateľom oficiálneho spracovania výsledkov pre prípravu a prevádzku elektronických
terčových zariadení, grafického zobrazenia výsledkov
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a konzultácie s Jury ohľadom akýchkoľvek technických
problémov.
g) Komentátor – moderátor menovaný ISSF alebo organizačným výborom spolupracuje s RS, je zodpovedný za
predstavovanie finalistov, vyhlasovanie výsledkov a sprostredkovanie informácií divákom.
h) Technik zvukového zariadenia pre finále.
6.17.1.11

FINÁLOVÁ PRODUKCIA A HUDBA
Finále musí tvoriť komplex farieb, svetiel, hudby, hlásení,
komentovaní a velení RS tak, aby všetci diváci boli zoznámení s doterajšími výsledkami finalistov a to čo najzaujímavejším spôsobom.

6.17.1.12

PREDSTAVENIE FINALISTOV
Po čase pre nástrel alebo nástrelnej sérii musia všetci finalisti puškových disciplín zostať v streleckej polohe, odložiť
zbrane z ramena a otočiť sa tvárou k divákom a TV kamerám. Finalisti pištoľových disciplín musia odložiť zbrane
a otočiť sa čelom k divákom. Komentátor predstaví finalistov
menom, krajinou a podá stručné informácie o nich. Predstaví
RS a člena jury zodpovedného za finále.

6.17.1.13

VTP_17.doc

PRIEBEH FINÁLE A PRAVIDLÁ
a) Všeobecné technické pravidlá ISSF alebo technické Pravidlá pre jednotlivé disciplíny platia vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené týmto článkom (6.17).
b) Po prezentácii v prípravnom priestore a kontrole finalistov
si môžu finalisti a ich tréneri odniesť vybavenie na strelecké stanovište 18 minút pred začiatkom finále (15 minút
pre pištoľové disciplíny na 25 metrov). Puzdrá na zbrane
a kufríky nesmú zostať na finálovej strelnici. Finalisti a ich
tréneri sa potom vrátia do prípravného priestoru až do
doby ich vyzvania k nástupu na palebnú čiaru.
c) Finalisti v puškových disciplínach musia nastúpiť na palebnú čiaru kompletne oblečený. Kabát a nohavice musia
byť zapnuté.
d) Finalisti môžu na palebnej čiare zameriavať, sušiť
a odstrániť bezpečnostné zástavky. Nie je však povolené
uvoľniť hnaciu náplň pred povelom „Na prípravu
a nástrel“, alebo „Príprava začína teraz“ pre 25 metrové
disciplíny.
e) Sušiť je vo finále povolené iba v priebehu času na prípra83 z 135
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vu a nástrel, zmenu polohy a nástrel s výnimkou disciplíny Rýchlopalná pištoľa podľa článku 6.17.4. Mimo tento
čas musí byť streľba nasucho penalizovaná zrážkou jedného (1) bodu vo finále 10 a 50 metrov a jedného (1) zásahu u disciplín na 25 metrov.
f) Žiadny finalista nemôže nabiť pušku alebo pištoľ pred povelom nabíjať. Zbraň sa považuje za nabitú, ak je náboj,
diabolka alebo zásobník v kontakte so zbraňou (6.2.3.4).
g) Vo finále môžu finalisti cvične zameriavať po povolaní na
stanovište („Strelci na palebnú čiaru“) až do povelu
(„Stop, vybiť“) na konci finále s výnimkou času, kedy sú
finalisti predstavovaní divákom.
h) Ak finalista v disciplínach na 10 a 50 metrov vystrelí ranu
pred povelom („Čas na prípravu a nástrel“) alebo pred
povelom („Na nástrelnú sériu – nabíjať“) MUSÍ byť diskvalifikovaný.
i) Ak finalista v disciplínach na 10 a 50 metrov vystrelí ranu
po povele („Čas na prípravu a nástrel – stop“) alebo po
povele(„Čas na zmenu polohy a nástrel – stop“) prípadne pred povelom („Štart“) pre ďalšiu súťažnú sériu,
bude táto zarátaná ako finálová a z hodnoty prvej rany
bude uplatnená zrážka dvoch (2) bodov.
j) Ak finalista v disciplíne rýchlopalná pištoľ vystrelí pred
rozsvietením zeleného svetla, celá táto séria ja hodnotená ako nula (0) zásahov. Pokiaľ finalistka štandardná pištoľ vystrelí pred rozsvietením zeleného svetla, je hodnotený tento výstrel ako nula a je odrátaný z výsledku série.
k) Ak finalista vystrelí ranu navyše v sérii alebo po čase na
jednotlivé rany sa tieto anulujú. Finalista musí byť potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov z hodnoty poslednej správnej rany.
l) Pokiaľ finalista, ktorý nestrieľa závadu alebo rozstrel
a vystrelí, musí mu byť tento výstrel zrušený. Za túto neúmyselnú chybu nebude potrestaný.
m) Bezpečnostné zástavky musia zostať v zbraniach finalistov až do začiatku času na prípravu a nástrel. Bezpečnostné zástavky musia byť vložené v čase prezentácie
a keď je strelec vyradený a finále ukončené. Vyradený finalista v priebehu finále odloží zbrane na stanovište alebo stolík s otvoreným záverom, založenou bezpečnostnou zástavkou a hlavňou smerujúcou k terčom. Rozhodca
na finále musí skontrolovať, že sú zbrane takto zabezpečené pri ich odložení a pri ich odnášaní zo streleckého
VTP_17.doc
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stanovišťa. Medailisti môžu so zbraňami pre divákov
okamžite po finále pózovať, nesmú však zbrane odniesť
zo streleckého stanovišťa bez zástavky a kontroly rozhodcom. Pokiaľ strelec nedopatrením nevloží bezpečnostnú zástavku, je úsekový rozhodca oprávnený túto závadu odstrániť a založiť bezpečnostnú zástavku.
n) V priebehu finále je povolené koučovanie bez slov. Slovné koučovanie je povolené iba v trojpolohovom preteku.
6.17.1.14

Vyhlásenie medailistov.
Potom čo RS vyhlási „VÝSLEDKY SÚ KONEČNÉ“ (RESULTS ARE FINAL“) moderátor oznámi medailistov:
VÍŤAZOM ZLATEJ MEDAILY, REPREZENZUJÚCI (národnosť), JE (meno).
THE GOLD MEDAL WINNER, REPRESENTING (nation), IS
(name)“.
VÍŤAZOM STRIEBORNEJ MEDAILY, REPREZENTUJÚCI
(národnosť), JE (meno).
THE SILVER MEDAL WINNER, REPRESENTING (nation),
IS (name)“.
VÍŤAZOM BRONZOVEJ MEDAILY, REPREZENTUJÚCI
(národnosť), JE (meno).
THE BRONZE MEDAL WINNER, REPRESENTING (nation),
IS (name)“.

6.17.2

FINÁLE – 10 M VZDUCHOVÁ PUŠKA, PIŠTOĽ – MUŽI, ŽENY, 50 M
ĽUBOVOĽNÁ PIŠTOĽ A MALOKALIBROVKA PO LEŽIAČKY – MUŽI.
Poznámka: Časy sú uvedené orientačné. Podrobný a presný
popis priebehu ja uvedený v materiáloch ISSF (Commands
and Announcemens for Finals).

a.)

Finále začína dvomi (2) sériami po piatich (5) súťažných výstreloch, každá v čase 250 sek. alebo 150 sek. na sériu pri
malokalibrovej puške v ľahu (5 + 5 výstrelov). Potom nasleduje štrnásť (14) jednotlivých súťažných výstrelov, strieľaných na povel v čase 50 sek. alebo 30 sek. pri malokalibrovej puške v ľahu. Vyraďovanie finalistov s najnižším výsledkom začína po ôsmom (12) výstrele a pokračuje po každých
ďalších dvoch (2) výstreloch až do rozhodnutia o zlatej
a striebornej medaile. T.j. celkom dvadsaťštyri (24) finálových výstrelov.

b.) Hodno- Finále sa hodnotí na desatiny. Poradie je určené celkovým
VTP_17.doc
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výsledkom dosiahnutým vo finále. Zhody sa riešia rozstrelom.
Zrážky za porušenie pravidiel pred vystrelením prvého súťažného výstrelu sa odpočítajú z hodnoty prvého súťažného
výstrelu. Zrážky za ďalšie porušenia pravidiel sa odpočítajú
z hodnoty výstrelu pri ktorom došlo k porušeniu.

c.)
Čas na prípravu vybavenia
(18 min.
pred finále)

Najmenej 18 minút pred začiatkom finále sa finalistom, alebo
ich trénerom umožní uložiť zbrane a vybavenie na strelecké
stanovište.
RS zavolá strelcov na stanovište trinásť (13) minút pred začiatkom finále povelom STRELCI NA PALEBNÚ ČIARU
(„ATHLETES TO THE LINE“).

d.)
Príprava
13 min.
pred začiatkom
finále

Po dvoch (2) minútach RS vyhlási kombinovaný čas pre prípravu a nástrel povelom FIVE (5) MINÚT PRÍPRAVA
A NÁSTREL ... („FIVE MINUTES PREPARATIONS AND
SIGHTING TIME ... „START“). Počas tohto času môžu finalisti vystreliť neobmedzený počet nástrelných výstrelov.
30 sek. pred uplynutím času pre prípravu a nástrel hlási RS
30 SEKÚND („30 SECONDS“).
Po piatich (5) minútach RS velí STOP ... VYBIŤ („STOP ...
UNLOAD“).
Počas nástrelu sa nehlásia žiadne výsledky.
Po povele STOP ... VYBIŤ („STOP ... UNLOAD“), musia finalisti vybiť pušky, vložiť do nábojovej komory bezpečnostné
zástavky a otočiť sa tvárou smerom k divákom kvôli predstaveniu.

e)
Predstavenie
5:30 min. pred
zač. finále

Po povele STOP ... VYBIŤ („STOP ... UNLOAD“), musia finalisti vybiť pištole, vložiť do nábojovej komory bezpečnostné zástavky, odložiť ich na lavicu a otočiť sa tvárou smerom
k divákom kvôli predstaveniu.
ÚR musí skontrolovať,
a bezpečnostné
zástavky
(6.17.1.12).

že závery sú
sú
v nábojovej

otvorené
komore

Po kontrole zbraní moderátor predstaví finalistov, RS
a člena jury zodpovedného za finále (čl. 6.17.1.11).
f.)
Konečný čas
VTP_17.doc
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Terče a výsledkové tabule musia byť prestavené na súťaž.
Po uplynutí 60 sekúnd RS začne prvú súťažnú sériu.

g.)
1. fáza
2 x 5 výstrelov
Súťažné výstrely sa začínajú strieľať
0:00 min.

RS velí NA PRVÚ SÚŤAŽNÚ SÉRII ... NABÍJAŤ („FOR THE
FIRST COMPETITION SERIES ... LOAD“). Po piatich (5)
sekundách RS velí ŠTART („START“).
Finalisti majú 250 sek. (150 sek. v ľahu) na vystrelenie piatich (5) výstrelov.
Po uplynutí 250 sek. (150 sek. v ľahu), alebo keď všetci finalisti skončia velí RS „STOP“. Moderátor hneď krátko 15 – 20
sek. skomentuje aktuálne poradie a zaujímavé výsledky.
Hodnoty jednotlivých zásahov sa NEVYHLASUJÚ.
Po komentári RS velí: NA ĎALŠIU SÚŤAŽNÚ SÉRIU ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD“).

h.)
2. fáza

Po komentári RS velí: NA ĎALŠÍ SÚŤAŽNÝ VÝSTREL ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SHOT, LOAD“).
Po piatich (5) sekundách RS velí ŠTART („START“).

jednotlivé
výstrely

Po 50 sekundách (30 sekundách v ľahu), velí RS „STOP“.
Moderátor okomentuje finalistov a ich výsledky.

14 x 1 výstrel

Po komentári RS velí: NA ĎALŠÍ SÚŤAŽNÝ VÝSTREL ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SHOT, LOAD“).

Čas:
50.sekúnd
(30 pre ľah)
každý výstrel

Po piatich (5) sekundách RS velí ŠTART („START“).
Toto sa opakuje do vystrieľania celkom 24 výstrelov vrátane
2x5 ranných sérií a 14 jednotlivých výsledkov.
Po vystrelení 24. Výstrelu RS velí: STOP ... VYBIŤ („STOP
... UNLOAD“). ÚR musí skontrolovať, že závery sú otvorené
a bezpečnostné zástavky sú v nábojovej komore.
Potom čo finalisti vystrelili dvanástich (12) výstrelov je vyradený strelec s najnižším výsledkom – 8. miesto.
Po 14 výstreloch – 7. miesto

i.)
Vyraďovanie

Po 16 výstreloch – 6. miesto
Po 18 výstreloch – 5. miesto
Po 20 výstreloch – 4. miesto
Po 22 výstreloch – 3. miesto (bronzová medaila)
Po 24 výstreloch – 2. a 1. miesto (strieborná a zlatá medaila).
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j.)
Rozhodovanie
zhody

k.)
Dokončenie
finále

6.17.3

a.)
Priebeh finále

b.)
Hodnotenie

c.)
Čas na prípravu vybavenia
(18. min pred
začiatkom
finále)

d.)
Pušky
VTP_17.doc
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Zhody na poslednom mieste, s najnižším výsledkom, sa rozhodnú rozstrelom, jednotlivými výstrelmi, až do rozhodnutia
o vyradení. RS vyhlási priezviská finalistov so zhodou a velí
na rozstrelový výstrel, bežným postupom. Moderátor nič nekomentuje, kým zhoda nie je rozhodnutá.
Po vystrelení 24. výstrelu a nie je žiadna zhoda ani protest,
RS vyhlási VÝSLEDKY SÚ KONEČNÉ („RESULTS ARE FINAL“).
Komentátor hneď vyhlási víťaza, držiteľov bronzovej, striebornej a zlatej medaile (čl. 6.17.1.14).
FINÁLE – 50 M MALOKALIBROVÁ PUŠKA 3-PLOHOVÉ PRETEKY –
MUŽI, ŽENY
Finále sa skladá z 15 súťažných výstrelov v každej polohe
kľak, ľah a v stoji strieľané v tomto poradí. Finále začína 3 x
5 výstrelov v kľaku v čase 200 sekúnd na sériu. Po siedmych
(7) minútach na zmenu polohy a nástrel finalisti strieľajú 3 x
5 výstrelov v ľahu, v čase 150 sekúnd na sériu. Po deviatich
(9) minútach na zmenu polohy a nástrel finalisti strieľajú 2 x
5 výstrelov v stoji, v čase 250 sekúnd na sériu. Dvaja (2) poslední finalisti po desiatich (10) výstreloch (2 x 5) v stoji vypadnú. Finále pokračuje piatimi (5) jednotlivými výstrelmi
v stoji, každý v čase 50 sekúnd. Po každom výstrele je vyradený finalista s najnižším výsledkom, až ostanú poslední
dvaja a posledným výstrelom rozhodnú o zlatej medaile.
Celkom sa strieľa štyridsaťpäť (45) finálových výstrelov.
Finále sa hodnotí na desatiny. Poradie je určené celkovým
výsledkom dosiahnutým vo finále. Zhody sa riešia rozstrelom.
Zrážky za porušenie pravidiel pred vystrelením prvého súťažného výstrelu sa odpočítajú z hodnoty prvého súťažného
výstrelu. Zrážky za ďalšie porušenia pravidiel sa odpočítajú
z hodnoty výstrelu pri ktorom došlo k porušeniu.
Najmenej 18 minút pred začiatkom finále sa pretekárom,
alebo ich trénerom umožní uložiť zbrane a vybavenie na
strelecké stanovište. Nutné príslušenstvo a vybavenie nutné
pre zmenu polôh musí byť uložené v jednej schránke rozmery budú určené), ktorá zostáva počas finále na strelcovom
stanovišti. Puzdra na zbrane kufre/tašky na vybavenie nesmú zostať v priestore strelišťa.
RS zavolá strelcov na stanovište trinásť (13) minút pred začiatkom finále povelom STRELCI NA PALEBNÚ ČIARU
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(„ATHLETES TO THE LINE“). Finalisti na stanovišti môžu
manipulovať s puškou, zaujať polohu v kľaku, cvične zameriavať, nesmú však vybrať bezpečnostnú zástavku
z nábojovej komory a sušiť.
Po dvoch (2) minútach RS vyhlási kombinovaný čas pre prípravu a nástrel povelom PÄŤ (5) MINÚT PRÍPRAVA
A NÁSTREL ... („FIVE MINUTES PREPARATIONS AND
SIGHTING TIME ... „START“). Po povele môžu finalisti odstrániť bezpečnostné zástavky, sušiť a vystreliť neobmedzený počet nástrelných výstrelov.
30 sek. pred uplynutím času pre prípravu a nástrel hlási RS
30 SEKÚND („30 SECONDS“).
Po piatich (5) minútach RS velí STOP ... VYBIŤ („STOP ...
UNLOAD“).
Počas nástrelu sa nehlásia žiadne výsledky. Po povele
STOP ... VYBIŤ („STOP ... UNLOAD“), musia finalisti vybiť
pušky, vložiť do nábojovej komory bezpečnostné zástavky,
nasleduje predstavenie finalistov. Strelci pri predstavovaní
na trojpolohové finále môžu zostať v streleckej polohe, ale
otočia hlavu k publiku a TV kamere snímajúcej predstavovanie.

pred finále

Po kontrole zbraní finalistov moderátor predstaví pretekárov,
RS a člena jury zodpovedného za finále (čl. 6.17.1.12). Ďalšie informácie o strelcoch ich fotografie atd. budú doplnené
počas zmeny polohy a nástrelu.

f)

Okamžite po predstavení RS velí: NA MIESTA ( „TAKE YOUR POSITIONS“). Nasleduje 60 sekúnd pauza a po nej povel NA PRVÚ SÚŤAŽNÚ SÉRIU ... NABÍJAŤ („FOR THE
FIRST COMPETITION SERIES ... LOAD“). Po piatich (5)
sekundách RS velí ŠTART („START“).

e) Predstav.
finalistov
5:30 minúty

Kľak
3 x 5 výstrelov
Čas: 200 sek.
na každú
sériu
Súťažné výstrely sa začínajú strieľať
0:00 min.

Finalisti majú 200 sekúnd na vystrelenie piatich (5) výstrelov
v kľaku.
Po uplynutí 200 sekúnd, alebo keď všetci finalisti skončia
velí RS „STOP“.
Moderátor hneď krátko 15 – 20 sekúnd skomentuje aktuálne
poradie a zaujímavé výsledky. Hodnoty jednotlivých zásahov
sa NEVYHLASUJÚ.
Po komentári RS velí: NA ĎALŠIU SÚŤAŽNÚ SÉRIU ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD“).
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Po piatich (5) sekundách RS velí ŠTART („START“).
Po 200 sekundách, alebo keď všetci finalisti skončia velí RS
„STOP“.
Moderátor znovu krátko 15 – 20 sekúnd skomentuje aktuálne poradie a zaujímavé výsledky.
Po komentári RS velí: NA ĎALŠIU SÚŤAŽNÚ SÉRIU ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD“).
Po piatich (5) sekundách RS velí ŠTART („START“).
Po 200 sekundách, alebo keď všetci finalisti skončia velí RS
„STOP ... VYBIŤ“ („STOP ... UNLOAD“).
ÚR musí skontrolovať, že závery sú
a bezpečnostné zástavky sú v nábojovej komore.

g)
Zmena polohy
a nástrel,
poloha v ľahu
7:00 minút

otvorené

Po povele „STOP ... VYBIŤ“ („STOP ... UNLOAD“) RS vyhlási kombinovaný čas na zmenu polohy a nástrel povelom:
SEDEM (7) MINÚT NA ZMENU POLOHY A NÁSTREL ...
(„SEVEN MINUTES CHANGEOVER AND SIGHTING TIME
... „START“). Po povele môžu finalisti manipulovať so zbraňami, pripraviť ich na polohu v ľahu, odstrániť bezpečnostné
zástavky, sušiť a vystreliť neobmedzený počet nástrelných
výstrelov.
V čase na zmenu polohy moderátor skomentuje poradie
a výsledky finalistov v polohe kľač. Čas na zmenu polohy
môže využiť k prezentovaniu jednotlivých finalistov.
30 sek. pred uplynutím času pre prípravu a nástrel hlási RS
30 SEKÚND („30 SECONDS“).
Po siedmich (7) minútach RS velí STOP („STOP“).
Nasleduje 30 sekundová prestávka na prestavenie terčových
zariadení na súťaž.

h)
Ľah
3 x 5 výstrelov
Čas: 150 sek.
na každú
sériu

Po 30 sekundách RS velí: NA ĎALŠIU SÚŤAŽNÚ SÉRIU ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD“).
Po piatich (5) sekundách RS velí ŠTART („START“).
Finalisti majú 150 sekúnd na vystrelenie každej päť rannej
(5) súťažnej série v polohe ľah.
Po tretej 3. sérii velí RS „STOP ... VYBIŤ“ („STOP ... UNLOAD“).
ÚR
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a bezpečnostné zástavky sú v nábojovej komore.

i)
Zmena polohy
a nástrel,
poloha v stoji
9:00 minút

Po povele „STOP ... VYBIŤ“ („STOP ... UNLOAD“) RS vyhlási kombinovaný čas na zmenu polohy a nástrel povelom:
DEVEŤ (9) MINÚT NA ZMENU POLOHY A NÁSTREL ...
(„NINE MINUTES CHANGEOVER AND SIGHTING TIME ...
„START“). Po povele môžu finalisti manipulovať so zbraňami, pripraviť ich na polohu v stoji, odstrániť bezpečnostné
zástavky, sušiť a vystreliť neobmedzený počet nástrelných
výstrelov.
V čase na zmenu polohy moderátor skomentuje poradie
a výsledky finalistov v polohe kľač a ľah.
30 sek. pred uplynutím času pre prípravu a nástrel hlási RS
30 SEKÚND („30 SECONDS“).
Po deviatich (9) minútach RS velí STOP („STOP“).
Nasleduje 30 sekundová prestávka na prestavenie terčových
zariadení na súťaž.
Po 30 sekundách RS velí: NA ĎALŠIU SÚŤAŽNÚ SÉRIU ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD“).
Po piatich (5) sekundách RS velí ŠTART („START“).
Finalisti majú 250 sekúnd na vystrelenie každej päť rannej
(5) súťažnej série v polohe stoj.

j)
Stoj
2 x 5 výstrelov
5 x 1 výstrel
Čas:
250 sekúnd
na každú
sériu
50 sekúnd na
jednotlivý
výstrel

Rovnaký postup povelov a komentárov pokračuje, kým finalisti nedostrieľajú dve (2) päť ranné (5) série v polohe stoj.
Potom čo po druhej (2.) sérii RS velí: „STOP“ sú vyradení
finalisti na ôsmom (8.) a siedmom (7.) mieste. Moderátor
oznámi mená vyradených finalistov a okomentuje výsledky.
Po komentári RS velí: NA ĎALŠÍ SÚŤAŽNÝ VÝSTREL ...
NABÍJAŤ („FOR THE NEXT COMPETITION SHOT, LOAD“).
Po piatich (5) sekundách RS velí ŠTART („START“).
Finalisti majú 50 sekúnd na vystrelenie každého súťažného
výstrelu. Informácia o odpočítavanom čase na výstrel musí
byť strelcom k dispozícii.
Po 50 sekundách, alebo keď všetci strelci vystrelia jeden výstrel, velí RS „STOP“. Moderátor oznámi strelca ktorý vypadáva a okomentuje výsledky.
RS a moderátor pokračujú v poveloch a hláseniach až do
posledného výstrelu, ktorý rozhoduje o držiteľoch zlatej a
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striebornej medaile.
Dvaja finalisti na posledných miestach sú vyradení po druhej
(2.) sérii v stoji (celkom po 40 výstreloch), strelci na 8. a 7.
mieste. Po každom ďalšom výstrele vypadáva vždy posledný
finalista následne:
Po 41. výstrele – 6. miesto
k)
Vyraďovanie

Po 42. výstrele – 5. miesto
Po 43. výstrele – 4. miesto
Po 44. výstrele – 3. miesto (bronzová medaila)
Po 45. výstrele – 2. a 1. miesto (strieborná a zlatá medaila).
Potom, čo je finalista vyradený, musí vybiť svoju pušku alebo pištoľ, vložiť bezpečnostnú zástavku do nábojovej komory, odložiť zbraň a odstúpiť zo streleckého stanovišťa. ÚR
musí skontrolovať, že zbraň je bezpečná.

l)
Rozhodovanie
zhody

m)
Dokončenie

n)
Zmeny polohy

o)
koučing

6.17.4
a)
Priebeh finále

VTP_17.doc

Zhody na poslednom mieste, s najnižším výsledkom, sa rozhodnú rozstrelom, jednotlivými výstrelmi, až do rozhodnutia
o vyradení. RS vyhlási priezviská finalistov so zhodou a velí
na rozstrelový výstrel, bežným postupom. Moderátor nič nekomentuje, kým zhoda nie je rozhodnutá. Ak je zhoda na
siedmom a ôsmom mieste, rozhoduje o poradí výsledok
v poslednej 5-rannej sérii, predposlednej atď.
Po vystrelení 45. výstrelu ak nie je žiadna zhoda ani protest,
RS vyhlási VÝSLEDKY SÚ KONEČNÉ („RESULTS ARE FINAL“).
Komentátor hneď vyhlási víťaza, držiteľov zlatej, striebornej
a bronzovej medaile (čl. 6.17.1.14).
Strelci nesmú začať meniť polohu, kým RS nevydá povel
ŠTART pre čas na zmenu polohy a nástrel. Za prvé porušenie tohto pravidla je napomenutie, za druhé potom zrážka
dvoch (2) bodov z nasledujúcej série.
Tréneri môžu pomáhať finalistom priniesť a odniesť strelecké vybavenie z finálovej strelnice. Nesmú však pomáhať pri
zmenách polohy. Posunkové koučovanie je povolené, ústne
iba v priebehu zmien polohy.
FINÁLE – 25 M RÝCHLOPALNÁ PIŠTOĽ MUŽI
Finále v rýchlopalnej pištoli (25 m muži) pozostáva z ôsmich
(8) päť ranných (5) sérií za štyri (4)sekundy s hodnotením
zásah – chyba
a postupným vyraďovaním finalistov
s najnižším výsledkom, ktoré začína po štvrtej sérii a pokra92 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

čuje do ôsmej kde sa rozhodne o zlatej a striebornej medaily.

b)
Terče

c)
Hodnotenie

d)
Čas prezentácie na finále
30:00 a 15:00
min. pred
začiatkom
finále

Použijú sa tri (3) súpravy po piatich (5) elektronických terčoch na 25 m. Dvom finalistom sa prideľuje jedna skupina
terčov a stanovište o rozmere 1,50 x 1,50 metra. Strelcom
sú pridelená stanovištia podľa losovania zľava. Strelci musia
zaujať polohu na ľavej a pravej strane streleckého stanovišťa tak, aby sa najmenej jedno (1) chodidlo dotýkalo čiary,
vyznačujúcej ľavú alebo pravú hranicu stanovišťa (čl.
6.4.11.7).
Vo finále sa hodnotí zásah – 1 bod, chyba – 0. Zóna vymedzujúca „zásah“ zodpovedá hodnote 9,7 bodu na papierovom terči pre rýchlopalnú pištoľ.
Celkový výsledok dosiahnutý vo finále (celkový počet zásahov) určuje konečné poradie s tím, že prípadné zhody sa
rozhodujú rozstrelom.
Strelci sa musia prezentovať v prípravnom priestore najmenej 30 minút pred začiatkom finále s vybavením a oblečením
na finále. Jury musí skontrolovať vybavenia čím skôr po zaprezentovaní strelca. Strelcom, ich trénerom, sa umožní uložiť vybavenie a dostatočné množstvo streliva pre finále na
pridelené stanovište pätnásť (15) minút pred začiatkom finále. Finalista môže mať náhradnú zbraň (bezpečnostná zástavka v nábojovej komore), ktorú môže použiť v prípade
závady. Kufríky na zbrane a ďalšie tašky/kufre na vybavenie
nesmú zostať na strelišti.
RS zavolá strelcov na stanovište desať (10) minút pred začiatkom finále povelom STRELCI NA PALEBNÚ ČIARU
(„ATHLETES TO THE LINE“).
Po dvoch (2) minútach RS velí: KONIEC PRÍPRAVY („END
OF PREPARATION").

e)
10:00 minút
pred začiatkom finále

Päť ranná nástrelná séria v čase štyri (4) sekundy nasleduje
hneď po príprave.
RS velí: NA NÁSTRELNÚ SÉRIU NABÍJAŤ („FOR THE
SIGHTING SERIES, LOAD“).
30 sekúnd po povele NABÍJAŤ („LOAD“) vyvolá RS mená
prvých (ľavých) strelcov z každej skupiny (priezviská strelca
1, 3 a 5). Po vyhlásení mien strelcov môžu strelci zasunúť
zásobník do pištolí a pripraviť sa k streľbe.
15 sekúnd po vyhlásení mien finalistov 1, 3, a 5 RS velí:
POZOR („ATENTION“) a rozsvieti červené svetlo. Strelci
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musia zaujať polohu „PRIPRAVENÝ“ (čl. 8.6.2). Zelené svetlo sa rozsvieti na sedem (7) sekúnd. Po štyroch (4) sekundách času na streľbu sa na 10 – 14 sekúnd rozsvieti červené
svetlo, čas na prestavenie monitorov, strelci môžu vidieť
monitory.
Po signalizácii technika o pripravenosti terčov vyvolá RS
mená druhých (pravých) strelcov z každej skupiny (priezviská strelca 2, 4 a 6). Po vyhlásení mien strelcov môžu strelci
zasunúť zásobník do pištolí a pripraviť sa k streľbe.
15 sekúnd po vyhlásení mien finalistov 2, 4, a 6 RS velí:
POZOR („ATENTION“) a rozsvieti červené svetlo. Strelci
musia zaujať polohu „PRIPRAVENÝ“ (čl. 8.6.2). Zelené svetlo sa rozsvieti za sedem (7) sekúnd. Po štyroch (4) sekundách času na streľbu sa na 10 – 14 sekúnd rozsvieti červené
svetlo, čas na prestavenie monitorov, strelci môžu vidieť
monitory.
Po nástrelných sériách sa neohlasujú žiadne výsledky. Po
nástrelných sériách strelci musia odložiť vybité pištole
s bezpečnostnou zástavkou v nábojovej komore a otočiť sa
k divákom na predstavenie. ÚR musí skontrolovať, že závery
pištolí sú otvorené a v komore ani zásobníku nie sú náboje.
f)
Predstavenie
finalistov

Po kontrole zbraní finalistov moderátor predstaví pretekárov,
RS a člena jury zodpovedného za finále (čl. 6.17.1.12).

4:45 minút

Každá finálová séria sa strieľa za štyri (4) sekundy päť (5)
výstrelov. V každej sérii strieľajú finalisti jednotlivo zľava.
Okamžite po predstavení RS velí: NA SVOJE MIESTA
(„TAKE YOUR POSITIONS“).

g)
Priebeh finále
Čas:
0:00 minút

30 sekúnd po predstavení RS velí: NABÍJAŤ („LOAD“). Po
povele majú strelci jednu (1) minútu na nabitie dvoch (2) zásobníkov (čl. 8.7.6.2 d. neplatí pre finále).
Pred začiatkom prvej (1.) súťažnej série vydá RS povel NABÍJAŤ („LOAD“) – len jedenkrát pred prvou súťažnou sériou.
Počas celého finále strelci nabíjajú zásobníky podľa potreby
– bez povelov.
Po vydaní povelu NABÍJAŤ („LOAD“) môžu strelci cvične
zameriavať, dvíhať ruku, alebo strieľať nasucho, s výnimkou,
keď strieľa ďalší strelec v tej istej skupine piatich (5) terčov.
Počas tejto doby strelec na pravej strane skupiny terčov môže vziať pištoľ do ruky aby sa pripravoval, ale nesmie zame-
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riavať, dvíhať ruku ani sušiť. Po dostrieľaní série musí ľavý
strelec odložiť pištoľ a odstúpiť do zadnej časti streleckého
stanovišťa, alebo sa nesmie pohybovať pokiaľ strieľa pravý
strelec.
Jednu (1) minútu po povele NABÍJAŤ („LOAD“) RS ohlási
meno prvého finalistu („PRIEZVISKO STRELCA #1”). Následne strelec môže vložiť zásobník do pištole a pripraviť sa
k streľbe.
15 sekúnd po vyvolaní prvého strelca RS velí: POZOR („ATTENTION“) a rozsvieti červené svetlo. Prvý strelec musí
zaujať polohu „PRIPRAVENÝ“. Zelené svetlo sa rozsvieti po
siedmych (7) sekundách. Po štyroch (4) sekundách času na
streľbu sa na 10 – 14 sekúnd rozsvieti červené svetlo, čas
na prestavenie terčov. Počas tejto doby 10 – 14 sekúnd RS
oznámi výsledok tejto série (napr. ŠTYRI ZÁSAHY „FOUR
HITS“).
Ihneď po vyhlásení výsledku prvého strelca a terče sú pripravené RS ohlási meno druhého finalistu („PRIEZVISKO
STRELCA #2”).
Po 15 sekundách po vyvolaní druhého strelca RS velí: POZOR („ATTENTION“) a celý proces časov pre túto sériu pokračuje. Po ukončení série RS oznámi výsledok tejto série.
Ďalší strelci pokračujú postupne v streľbe, až všetci finalisti
zostávajúci vo finále majú dostrieľanú túto sériu.
Po odstrieľaní série všetkými finalistami nasleduje prestávka
15 – 20 sekúnd. Moderátor skomentuje aktuálne poradie
strelcov, najlepšie výsledky strelcov, ktorí z finále vypadli
atď.
Pre druhú sériu RS vyvolá „PRIEZVISKO STRELCA #1” a
tento postup pokračuje, kým všetci finalisti nedostrieľajú štyri
(4) série.
Po štvrtej sérii je vyradený strelec na poslednom (6.) mieste. Po každej ďalšej sérii vypadávajú finalisti nasledujúcim
spôsobom.
h)

Po 5. sérii – 5. miesto

Vyraďovanie
finalistov

Po 6. sérii – 4. miesto
Po 7. sérii – 3. miesto (bronzová medaila)
Po 8. sérii – 2. a 1. miesto (strieborná a zlatá medaila).
Potom, čo je finalista vyradený, musí vybiť svoju pištoľ (vy-
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brať zásobník, otvoriť záver a vložiť bezpečnostnú zástavku
do nábojovej komory), odložiť zbraň na stolík a odstúpiť zo
streleckého stanovišťa. ÚR musí skontrolovať, že zbraň je
bezpečná.
i)
Rozhodovanie
zhôd

Zhody na poslednom mieste, s najnižším výsledkom, sa rozhodnú rozstrelom, štvorsekundovými sériami, až do rozhodnutia o vyradení. Pri všetkých rozstreloch strieľa prvý ľavý
strelec.
RS vyhlási „PRIEZVISKO STRELCA #1” a uplatní normálny
postupom streľby. Moderátor nič nekomentuje, kým zhoda
nie je rozhodnutá.
Po dostrieľaní ôsmej (8.) série a nie je žiadna zhoda ani protest, RS vyhlási VÝSLEDKY SÚ KONEČNÉ („RESULTS
ARE FINAL“).

j)
Dokončenie
finále

k)
Oneskorené
výstrely

l)
Poloha pripravený
čl. 8.7.2; 8.7.3

m)
Závady
(čl. 8.9)
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Komentátor hneď vyhlási víťaza, držiteľov zlatej, striebornej
a bronzovej medaile (čl. 6.17.1.14).
Pred odnesením zbraní z palebnej čiary musí ÚR skontrolovať otvorený záver, bezpečnostnú zástavku v komore, vybratý a prázdny zásobník. Pred odnesením zbrane z palebnej
čiary musí byť uložená do kufra.
Ak strelec oneskorene vystreli, alebo nevystrelí na všetkých
päť (5) terčov včas, bude mu z výsledku série odpočítaný
jeden (1) zásah za každý oneskorený výstrel. Výstrel/výstrely budú označené „OT“.
Ak JURY rozhodne, že strelec zdvihol ruku zavčasu, alebo
ju nedostatočne spustil, musí byť potrestaný zrážkou dvoch
(2) zásahov zo série, v ktorej k priestupku došlo (zelená karta). Vo finále sa nedáva žiadne napomenutie. V prípade
opakovaného porušenia pravidiel musí byť strelec diskvalifikovaný (červená karta).
Aby sa mohlo rozhodnúť o nedodržaní polohy „PRIPRAVENÝ“ musí člen JURY signalizovať (napr. zdvihnúť zástavku,
alebo kartu), že strelec zdvihol ruku príliš skoro. Najmenej
dvaja (2) členovia JURY musia zaznamenať porušenie polohy „PRIPRAVENÝ“ pred udelením zrážky, alebo diskvalifikáciou.
V nástrelnej sérii sa nedá nárokovať závada, séria sa neopakuje. Pri súťažnej finálovej sérii je dovolená iba jedna (1)
závada. ÚR musí rozhodnúť či je to závada ZAVINENÁ alebo NEZAVINENÁ. Ak je závada NEZAVINENÁ strelec sériu
opakuje a zaznamená sa mu výsledok opakovanej série.
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Strelec má 15 sekúnd aby sa pripravil opakovať sériu. Pri
ďalšej závade nie je možné opakovať sériu a započítavajú
sa len zaznamenané zásahy.
Ak je závada ZAVINENÁ strelec je penalizovaný zrážkou
dvoch (2) zásahov z výsledku danej série.
6.17.5

FINÁLE – 25 M ŠPORTOVÁ PIŠTOĽ ŽENY

a)

Finále v športovej pištoli (25 m pištoľ ženy) sa skladá
z desiatich (10) 5 ranných rýchlopalných (3/7) sérii so zásahmi a chybami. Po štvrtej začína eliminácia finalistov
z najnižším bodovaním. Pokračuje sa až do desiatej série,
ktorá rozhodne o zlatej a striebornej medaily.

b)

Musia sa použiť dve (2) súpravy po päť (5) elektronických
terčov. V semifinále sú štyrom (4) finalistom na každej súprave pridelené stanovisko A-B-R1-D-E-F-G-R2-I-J. Osem
finalistiek je priradených na stanovisko A-B-D-E-F-G-I-J žrebom.

Terče

Finalistky začínajú obidve časti finále z „nuly“ (0).

c)
Hodnotenie

Hodnotenie je „zásah“ alebo „chyba“. Každý výstrel, ktorý
zasiahne hodnotenú zónu, hodnota 10,2 na terči pre rýchlopalnú pištoľ, je jeden „zásah“. V semifinále sa počty zásahov
z každej série každej finalistke načítavajú. Celkové poradie
sa určí počtom zásahov z piatich (5) sérií, s uplatnením pravidla pre rozhodovanie zhôd.
V prípade zhody u dvoch alebo viacerých výsledkov sa strieľa ďalšia séria až do rozhodnutia.

d)
Čas prezentácie na finále
30:00 a 15:00
min. pred
začiatkom
finále

Strelkyne sa musia prezentovať v prípravnom priestore najmenej 30 minút pred začiatkom finále s vybavením a oblečením na finále. Jury musí skontrolovať vybavenia čím skôr
po zaprezentovaní strelca. Strelkyniam, ich trénerom, sa
umožní uložiť vybavenie a dostatočné množstvo streliva pre
finále na pridelené stanovište pätnásť (15) minút pred začiatkom finále. Finalistka môže mať náhradnú zbraň (bezpečnostná zástavka v nábojovej komore), ktorú môže použiť
v prípade závady. Kufríky na zbrane a ďalšie tašky/kufre na
vybavenie nesmú zostať na strelišti.

12:00 minút

RS zavolá finalistky na palebnú čiaru dvanásť (12) minút
pred začiatkom finále povelom STRELKYNE NA PALEBNÚ
ČIARU („ATHLETES TO THE LINE“).

pred začiat-

Po jednej (1) minúte RS vyhlási dve (2) minúty prípravy po-

e)
Príprava
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velom: PRÍPRAVA ZAČÍNA TERAZ („PREPARATION BEGINS NOW“).
Po dvoch (2) minútach RS velí: KONIEC PRÍPRAVY („END
OF PREPARATION").
Päť ranná nástrelna séria rýchlopalný program (7/3) (čl.
8.7.6.4) nasleduje hneď po príprave.
RS velí: NA NÁSTRELNÚ SÉRIU NABÍJAŤ („FOR THE
SIGHTING SERIES, LOAD“). Strelkyne môžu zasunúť nabitý zásobník do pištolí a pripraviť sa k streľbe.
60 sekúnd po povele NABÍJAŤ („LOAD“) RS velí: POZOR
(„ATENTION“) a rozsvieti červené svetlo. Strelkyne musia
zaujať polohu „PRIPRAVENÝ“ (čl. 8.7.2). Po siedmich (7)
sekundách sa na tri (3) sekundy rozsvieti zelené svetlo
a séria je zahájená. Po dokončení série RS velí: STOP ...
VYBIŤ („STOP ... UNLOAD“).
Po nástrelnej sérii sa neohlasujú žiadne výsledky. Po povele
STOP ... VYBIŤ („STOP ... UNLOAD“) strelkyne musia odložiť vybité pištole s bezpečnostnou zástavkou v nábojovej
komore a otočiť sa k divákom na predstavenie. ÚR musí
skontrolovať, že závery pištolí sú otvorené a v komore ani
zásobníku nie sú náboje.

f)
Predstavenie
finalistov.
6:15 min. pred
final.

Po kontrole zbraní finalistov moderátor predstaví pretekárky,
RS a člena jury zodpovedného za finále (čl. 6.17.1.12).
Okamžite po predstavení RS velí: NA SVOJE MIESTA
(„TAKE YOUR POSITION“).
Po 15 sekundách začína prvá (1.) súťažná séria, RS velí:
NABÍJAŤ („LOAD“). Po povele majú strelkyne jednu (1) minútu na nabitie dvoch (2) zásobníkov (čl. 8.7.6.2 d. neplatí
pre finále).

g)
0:00 minút
začiatok finále

Pred začiatkom prvej (1.) súťažnej série vydá RS povel NABÍJAŤ („LOAD“) – len jedenkrát pred prvou súťažnou sériou.
Počas celého finále strelkyne nabíjajú zásobníky podľa potreby – bez povelov.
Jednu (1) minútu po povele NABÍJAŤ („LOAD“) RS velí: PRVÁ SÉRIA ... PRIPRAVIŤ („FIRST SERIES ... READY“). Finalistky môžu vložiť nabitý zásobník do pištole a pripraviť sa
k streľbe.
15 sekúnd po povele PRIPRAVIŤ („READY“) RS velí: PO-
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ZOR („ATTENTION“) a rozsvieti červené svetlo. Strelkyne
musia zaujať polohu „PRIPRAVENÝ“ (čl. 8.7.2). Po siedmich
(7) sekundách sa na tri (3) sekundy rozsvieti zelené svetlo
na začiatok série. Po dokončení série RS velí: STOP
(„STOP“).
Po povele STOP („STOP“) moderátor okomentuje poradie
finalistiek a ich výsledky.
15 sekúnd po skončení moderátora RS velí: ĎALŠIA SÉRIA
... PRIPRAVIŤ („NEXT SERIES ... READY“). Po 15 sekundách RS velí: POZOR (ATTENTION“).
Tento postup sa opakuje kým všetky finalistky nedostrieľajú
štyri (4) série. Po štvrtej sérii, ak nie je žiadna zhoda na ôsmom mieste CRO velí STOP-VYBIŤ.
h.)
Vyraďovanie

Po odstrielaní štyroch (4) sérií bude vyradený strelec
s najnižším výsledkom – 8. miesto.
Po 5 sérii – 7. miesto
Po 6 sérii – 6. miesto
Po 7 sérii – 5. miesto
Po 8 sérii – 4. miesto
Po 9 sérii – 3. miesto (bronzová medaila)
Po 10 sérii – 2. a 1. miesto (strieborná a zlatá medaila).

i) rozhodovanie zhod

j) Dokončenie
finále

Poloha
pripravený
(8.7.2)
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Ak dve, alebo viacej finalistiek má rovnaký výsledok na
mieste pre vyradenie, musia strieľať rozstrelovú 5-rannú položku až do rozhodnutia. Ak je zhoda, CRO okamžite vyhlási
meno strelkyne so zhodným výsledkom a velí pre rozstrelovú sériu. Do konca rozstrelu komentátor nič nekomentuje.
Po poslednej sérii RS vyhlási VÝSLEDKY SÚ KONEČNÉ
(„RESULTS ARE FINAL“). Moderátor okamžite oznámi držiteľky zlatej, striebornej a bronzovej medaily.
Ak JURY rozhodne, že strelkyňa zdvihla ruku zavčasu, alebo
ju nedostatočne spustila, musí byť potrestaná zrážkou dvoch
(2) zásahov zo série, v ktorej k priestupku došlo (zelená karta). Vo finále sa nedáva žiadne napomenutie. V prípade
opakovaného porušenia pravidiel musí byť strelkyňa diskvalifikovaná (červená karta).
Aby sa mohlo rozhodnúť o nedodržaní polohy „PRIPRAVENÝ“ musí člen JURY signalizovať (napr. zdvihnúť zástavku,
alebo kartu), že strelec zdvihol ruku príliš skoro. Najmenej
dvaja (2) členovia JURY musia zaznamenať porušenie polo99 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

1. vydanie 2017

hy „PRIPRAVENÝ“ pred udelením zrážky, alebo diskvalifikáciou.

Závady
(8.9.2)

6.17.6

V nástrelnej sérii sa nedá nárokovať závada, séria sa nedostreľuje. Pri závade v súťažnej sérii musí ÚR rozhodnúť či je
to závada ZAVINENÁ alebo NEZAVINENÁ. Ak je závada
NEZAVINENÁ strelkyňa dostreľuje sériu. Strelkyňa má 15
sekúnd aby sa pripravila na dostrieľanie série. Len jedna nezavinená závada je povolená v každej časti finále. Pri ďalších zvadách nie je dostrel povolený a započítavajú sa len
zaznamenané zásahy.
PROTESTY VO FINÁLE
a) Každý protest musí byť okamžitý, slovný a signalizuje ho
strelec alebo jeho tréner zdvihnutím ruky.
b) Protesty vo finále nie sú spoplatnené.
c) Každý protest musí byť okamžite rozhodnutý Finálovou
JURY (čl. 3.12.3.7; 6.16.6; 6.17.1.10d). Rozhodnutie Finálovej JURY je konečné, nedá sa proti nemu odvolať.
d) Ak je protest vo finále zamietnutý, je finalista potrestaný
zrážkou dvoch (2) bodov, alebo dvoch (2) zásahov.

6.17.7

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie držiteľov zlatej, striebornej
a bronzovej medaile musí prebehnúť čo najskôr po každom
finále podľa čl. 3.8.5. Ustanovenia ISSF pre konanie ceremoniálov vyhlásenie výsledkov sú v dokumente „Guidelines
for Accreditation, Finals Ranges and Award Ceremonies”
ktorý je dostupný na stránkach ISSF.

6.18

FORMULÁRE
PROTEST (P)
ODVOLANIE (AP)
Záznam o INCIDENTE (IR)
Oznámenie HODNOTIACEJ KOMISIE (CN)
Rýchlopalná pištoľ – hodnotenie PORUCHA (RFPM)
Štandardná pištoľ – hodnotenie PORUCHA (STDP)
Oblečenie a reklama – VAROVANIE (DC)
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ISSF DRESS CODE – ISSF Kódex obliekania
VTP ISSF v článku 6.7.6 hovoria:
Je zodpovednosťou strelcov, trénerov a funkcionárov, že sa
dostavia na strelnicu oblečení dôstojným spôsobom zodpovedajúcim verejnej udalosti. Oblečenie má byť v súlade
s ISSF kódexom obliekania, dostupný v sídle ISSF.

6.19.1

VŠEOBECNÉ
Prezentácia na verejnosti a v masmédiách má dopad na
vnímanie týchto športov verejnosťou. Hlavne olympijské
športy sú posudzované podľa toho, či ich športovci
a funkcionári pôsobia profesionálnym dojmom a zvyšujú
kredit svojho športu. Status streľby ako olympijského športu
je ovlivňovaný tým ako sa športovci a funkcionári javia verejnosti a masmédiám. Smernica ISSF pre oblečenie je rozobratá v pravidlách 6.7.6.

6.19.2

SMERNICA PRE OBLIEKANIE STRELCOV

6.19.2.1

Oblečenie strelcov nosené pri tréningu, eliminačných, kvalifikačných a finálových pretekoch musí byť vhodné pre nosenie športovcami na medzinárodných súťažiach. Oblečenie
musí vytvárať pozitívny dojem o strelcoch ako športovcoch
olympijského športu.

6.19.2.2

Pri
súťažiach
puškových,
pištoľových,
brokových
a bežiaceho terča by mali strelci používať oblečenie športového typu, zobrazujúceho emblémy a farby Národných
olympijských federácií a Národných federácií. (6.7.6.2).

6.19.2.3

V súťažiach družstiev by mali všetci členovia družstva mať
jednotnú uniformu v národných farbách

6.19.2.4

Pri vyhlasovaní výsledkov sa vyžaduje, aby boli pretekári
v oficiálnych národných oblečeniach. Pri družstvách rovnakú
vhodnú uniformu v duchu národných motívov. Ak sa strelec
dostaví na vyhlásenie nevhodne oblečený, má člen Jury právo pozdržať vyhlásenie výsledkov do doby, kedy sa strelec
prezlečie.

6.19.2.5

Odev strelcov puškových disciplín musí korešpondovať
s čl.7.5. Ak nepoužívajú strelci špeciálne nohavice
a topánky, oblečenie v priebehu preteku musí odpovedať
tomuto Kódexu.
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6.19.2.6

V priebehu tréningu a súťaží pri pištoľových disciplínach sú
ženy povinné nosiť šaty, sukne, nohavicové sukne, šortky
alebo nohavice a halenky.(musia zakrývať prednú aj zadnú
časť pliec). Muži sú povinní nosiť dlhé nohavice alebo šortky
a košele s dlhým alebo krátkym rukávom. Športovec nesmie
nosiť akékoľvek oblečenie, ktoré by pomáhalo zvýšiť jeho
výkon. Všetko oblečenie musí spĺňať Kódex (6.7.6. a 6.19).

6.19.2.7

Strelci brokových disciplín sa riadi ustanovením čl.9.13.1
o oblečení brokárov.

6.19.2.8

Ak strelec používa šortky, musia končiť najviac 15 cm nad
stredom kolena. Pre sukne platí to isté.

6.19.3

Zakázané časti oblečenia

6.19.3.1

Zakázané súčasti oblečenia pre nosenie na súťažiach
a vyhlasovaní výsledkov sú modré „rifle alebo podobné nohavice v nešportových farbách, maskáčové oblečenie, tričká
bez rukávov, šortky kratšie ako 15 cm nad stredom kolena
(6.19.2.8) otrhané šortky, nohavice, zaplátané alebo deravé
nohavice, košele alebo nohavice s nešportovou potlačou,
alebo nevhodnými sloganmi (6.12.1 – žiadna propaganda).
Národné oblečenie by malo byť v športových farbách. Keď
nie sú použité národné farby, zakázané sú farby kamuflážne
vzory, kaki, olivová alebo hnedá.

6.19.3.2

Športovci nesnia nosiť sandále akéhokoľvek tipu a nesmú
chodiť naboso (s alebo bez ponožiek).

6.19.3.3

Strelci sa musia prezliekať vo vyhradených priestoroch. Na
streleckom stanovišti alebo strelnici nie je prezliekanie povolené.

6.19.3.4

Všetko oblečenie musí byť v súlade s ISSF Komerčnými
pravidlami a Pravidlami pre sponzoring a reklamu pokiaľ ide
o umiestnenie značiek výrobcov a sponzorov.

6.19.4

SMERNICE PRE OBLIEKANIE FUNKCIONÁROV

6.19.4.1

ISSF Kódex obliekania sa tiež vzťahuje na členov ISSF, jury
a národných technických funkcionárov, vrátane rozhodcov
na palebnej čiare a brokových rozhodcov. Vzťahuje sa takisto na trénerov, ktorí sa pohybujú po strelnici pri súťažiach
a finále.

6.19.4.2

Ak usporiadateľ zaistí rovnakú rovnošatu pre funkcionárov
preteku, musia nosiť tmavé nohavice a sukne so svetlou košeľou (halenkou) s krátkym alebo dlhým rukávom. Podľa poveternostných podmienok je možné použiť sveter alebo sako
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v tmavej farbe s tmavými topánkami alebo športovou obuvou.
6.19.4.3.

Funkcionári Jury a súťaže musia nosiť červené vesty pre
členov Jury (dostupné sekretariát ISSF).

6.19.4.4

Brokoví rozhodcovia sú povinný nosiť modré vesty (dostupné sekretariát ISSF).

6.19.4.5

Funkcionári súťaže nesmú nosiť žiadne zo zakázaných súčastí oblečenia čl. 6.19.3.

6.19.5

SMERNICA PRE OBLIEKANIE FOTOGRAFOV A TV KAMERAMANOV

6.19.5.1

Akreditovaní fotografi a TV kameramani s prístupom na strelište musia rešpektovať ISSF Kódex obliekania, lebo pracujú
na očiach verejnosti.

6.19.5.2

Fotografi a kameramani nesmú nosiť tričká bez rukávov, odstrihnuté nohavice, alebo krátke „elasťáky“. Ak majú šortky
musia nosiť ponožky a topánky.

6.19.5.3

Fotografi pracujúci v priestoroch súťaže musia nosiť oficiálne
vesty pre fotografov – dodané ISSF. Vesty majú logo ISSF
a môžu mať jedno logo sponzora nie väčšie ako logo ISSF.
Vesty sú číslované aby fotokoordinátor alebo technický delegát ISSF mohol fotografov identifikovať.

6.19.5.4

TV kameramani pracujúci v priestoroch súťaže musia nosiť
oficiálne vesty pre TV kameramanov. Vesty musia mať vpredu a vzadu ľahko rozoznateľné číslo pre identifikáciu.

6.19.5.5

Fotografi a TV kameramani nesmú v čase keď pracujú v
priestore súťaže, nosiť žiadne iné vesty alebo saká nesúce
reklamu.

6.19.6

PREBERACIE POSTUPY

6.19.6.1

Preberacie jury puškové, pištoľové a brokové sú zodpovedné za uplatnenie ISSF smerníc pre oblečenie a ISSF Kódex
obliekania.

6.19.6.2

Pri majstrovstvách ISSF budú jury vydávať písomné varovania s požiadavkou na nápravu porušenia pravidiel
o obliekaní pri prvom porušení. Strelci ktorí dostali písomné
napomenutie a neodstránia porušenia pravidiel o obliekaní
(neprevlečú sa), budú DISKVALIFIKOVANÍ. Jury bude varovať počas prebierky alebo tréningu. Jury môže dovoliť strelcovi dokončiť sériu alebo časť (boky, pištoľ) tréningu ak nie
je k dispozícii primeraný čas na prezlečenie. Žiaden strelec,
nevhodne oblečený alebo majúci zakázané oblečenie, sa
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nemôže zúčastniť kvalifikácie, finále ani vyhlásenia výsledkov.
6.19.6.3

VTP_17.doc

Pred a počas pretekov musí jury používať formulár DC
(Dress/Advertising . Code Violation Warming Form) informácia strelca porušujúceho pravidlá obliekania a požadovala
nápravu.
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PRÍLOHA „A“
PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE PAPIEROVÝCH TERČOV
Úvod:
Počnúc rokmi 2017 – 2020 sú pravidlá pre papierové terče
vyňatá z VTP a vložené ako príloha „A“ VTP ISSF. Všetky
vrcholové súťaže (OH, MS, SP a JSP sa musia strieľať na
EST, ale ISSF uznáva, že sa niektoré kontinentálne súťaže,
národné, regionálne a klubové budú strieľať na papierové
terče. Tieto pravidlá sú pre hodnotenie papierových terčov
všetko ostatné je pre elektroniku.
1

PAPIEROVÉ TERČE A KALIBRE PRE ICH HODNOTENIE

1.1

OFICIÁLNE TERČE ISSF

1.1.1

Terče a rozmery bodovacích kruhov a ich špecifikácia
schválená ISSF je popísaná v čl. 6.3.4.

1.1.2

Terče sú rozdelené na bodovacie polia. Rozmery všetkých
bodovacích kruhov sa merajú od ich vonkajších okrajov
(vonkajší priemer).

1.1.3

Pri majstrovstvách ISSF sa povoľujú len terče s jedným (1)
čiernym zameriavacím poľom, s výnimkou terča pre disciplínu bežiaci terč.

1.1.4

Terče pre nástrel musia byť zreteľne označené čiernym šikmým pásom v pravom hornom rohu. Čierny pás musí byť vidieť za normálnych podmienok na vzdialenosť streľby voľným okom.

1.2

POŽIADAVKY NA PAPIEROVÉ TERČE (PLATÍ PRE MAJSTROVSTVÁ
ISSF)

1.2.1

Vzorky všetkých papierových terčov (5 z každého druhu)
musia byť predložené na schválenie a kontrolu Generálnemu
riaditeľovi ISSF pre testovanie najmenej 6 mesiacov pred
šampionátom.

1.2.2

Kvalita a rozmery musia byť opätovne preskúmané TD pred
začiatkom majstrovstiev. Smú sa použiť iba terče zhodné so
schválenými vzorkami.

1.3

HODNOTENIE TERČOV

6.21.3.1

Terče sa musia hodnotiť kalibrami korešpondujúcimi so
schválenými rozmermi ISSF.
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1.3.2

Puškové a papierové terče môžu byť hodnotené na celé čísla
alebo s použitím elektroniky na desatiny. Desatina sa získa
rozdelením poľa na desať častí a každej sa priradí hodnota
(tj. 10.0, 9,0) alebo končiac (10.9, 9,9).

1.3.3

Papier terčov musí mať nie lesklú farbu, ktorá za normálnych
poveternostných podmienok umožňuje vidieť zameriavací
čierny kruh na patričnú vzdialenosť. Papier musí zachovávať
rozmerovú stálosť pri zmene poveternostných podmienok
a nesmie sa pri jeho priestrelu nadmerne trhať alebo deformovať.

1.4

KALIBRE PRE PAPIEROVÉ TERČE
Na hodnotenie sporných vstrelov sa používajú zásuvné kalibre týchto rozmerov:

1.4.1

VEĽKOKALIBROVÁ PIŠTOĽ NA 25 M:
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:
Použije sa pre:

1.4.2

9,65 mm ( + 0,05 / - 0,00 mm )
asi 0,5 mm
podľa hodnoteného kalibru
10 mm až 15 mm
disciplíny veľkokalibrová pištoľ

PUŠKA NA 300 M:
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:
Použije sa pre:

1.4.3

8,00 mm (+ 0,05 / - 0,00 mm)
asi 0,5 mm
podľa hodnoteného kalibru
10 mm až 15 mm
puškové disciplíny na 300 m

MALOKALIBROVÁ PUŠKA A PIŠTOĽ 5,6 MM (.22“ ):
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:
Použije sa pre:

1.4.4

4,5 MM VNÚTORNÉ KALIBRE:
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:

VTP_17.doc

5,60 mm (+ 0,05 / - 0,00 mm)
asi 0,5 mm
5,00 mm – 5,20 mm
10 mm až 15 mm
všetky disciplíny, pri ktorých sa používa strelivo kalibru 5,6 mm

4,50 mm (+ 0,05 / - 0,00 mm)
asi 0,5 mm
Priemer meracej hrany mínus 0,02 mm
(4,48 mm)
10 mm až 15 mm
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Použije sa pre:

Meranie kruhov 1 a 2 na terčoch pre
vzduchovú pušku a pre bežiaci terč na
10 m.
Meranie kruhu 1 na terči pre vzduchovú
pištoľ

1.4.5

POUŽITIE VONKAJŠIEHO KALIBRU PRE VZDUCHOVÚ PIŠTOĽ NA
HODNOTENIE STREDOVEJ DESIATKY PRI VZDUCHOVEJ PUŠKE.
6
7

desiatka

6 7

6

merací krúžok
vstrel

6

Ak meracia hrana meracieho krúžku vonkajšieho kalibru
pre vzduchovú pištoľ (11,5 mm) je vo vnútri sedmičkového
kruhu, je to stredová desiatka.
1.4.6

POUŽITIE VONKAJŠIEHO KALIBRU PRE VZDUCHOVÚ PIŠTOĽ NA
HODNOTENIE STREDOVEJ DESIATKY PRI VZDUCHOVEJ PIŠTOLI.
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:
Použije sa pre:

18,00 mm (+ 0,00 / - 0,05 mm)
asi 0,50 mm
4,60 mm (± 0,05 mm)
10 mm až 15 mm
Vzduchovú pištoľ na 10 m, hodnotenie
stredovej desiatky

Ak meracia hrana meracieho krúžku vonkajšieho kalibru
pre vyhodnotenie stredových desiatok pri vzduchovej pištoli (18,0 mm) je vo vnútri deviatkového kruhu, je to stredová desiatka.
VTP_17.doc
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4,5 MM VONKAJŠÍ KALIBER PRE TERČ PRE VZDUCHOVÚ PUŠKU
A BEŽIACI TERČ NA 10 M:
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:

5,50 mm (+ 0,00 / - 0,05 mm)
asi 0,5 mm
4,60 mm (± 0,05 mm)
10 mm až 15 mm

Použije sa pre:

Vzduchovú pušku a pre bežiaci
terč na 10 m, kruhy 3 až 10.
Tiež pre stredovú desiatku pri
bežiacom terči

6.4.8

POUŽITIE VONKAJŠIEHO KALIBRA PRE VZDUCHOVÚ PUŠKU

Pružina

P riemer
trňa
Priemer meracieho
p rstenca

„A“ znázorňuje sporný vstrel so zasunutým vonkajším kalibrom. Vonkajšia hrana meracieho krúžku leží vo vnútri
kruhu 7 a zásah má teda hodnotu 9.
VTP_17.doc
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4,5 MM VONKAJŠÍ KALIBER PRE TERČ PRE VZDUCHOVÚ PIŠTOĽ
NA 10 M:
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:
Použije sa pre:

11,50 mm (+ 0,00 / - 0,05 mm)
asi 0,5 mm
4,60 mm (± 0,05 mm)
10 mm až 15 mm
Vzduchovú pištoľ na 10 m, kruhy
2 až 10.

„B“ znázorňuje sporný vstrel so zasunutým vonkajším kalibrom. Vonkajšia hrana meracieho krúžku presahuje
z kruhu 7 do kruhu 6 a zásah má teda hodnotu 8.
1.4.10

POUŽITIE VONKAJŠIEHO KALIBRA PRE VZDUCHOVÚ PIŠTOĽ

Priemer
t ŕňa
Priemer meracieho
prstenca

„A“ znázorňuje sporný vstrel so zasunutým vonkajším kalibrom. Vonkajšia hrana meracieho krúžku leží vo vnútri kruhu
9 a zásah má teda hodnotu 10.
„B“ znázorňuje sporný vstrel so zasunutým vonkajším kalibVTP_17.doc
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rom. Vonkajšia hrana meracieho krúžku presahuje z kruhu 9
do kruhu 8 a zásah má teda hodnotu 9.
1.4.11

KALIBER PRE ŠIKMÉ VSTRELY:
Kaliber pre šikmé vstrely je plochá, priehľadná doštička z
umelej hmoty s dvoma rovnobežnými vrypmi na jednej strane.
a) Pre veľkokalibrovú pištoľ (9,65 mm) na 25 m je vzdialenosť meraná medzi vnútornými hranami vrypov 11,00 mm
(+ 0,05 / - 0,00 mm).
b) Pre malokalibrové súťaže (5,6 mm) je táto vzdialenosť
7,00 mm (+ 0,05 / - 0,00 mm). (Používa sa pre pištoľové
malokalibrové disciplíny na 25 m).

2

Strelnice a ich vybavenie
Zadné terče
Zadné terče musia byť použité pre terče 50 a 300 metrov
v súlade s čl. 6.3.5.2. Oblasť bezprostredne za terčmi musí
byť pokrytá kontrolnými listami (hárkami). Pre každého strelca a etapu súťaže musia byť nové kontrolné listy (hárkami).

2.2

Zadné terče pre pištoľ 25 m
a) Pre kontrolu chybných vstrelov musia byť použité zadné
terče
b) Zadné terče musia pokrývať minimálne plochu terča
a výšku terčového rámu na 25 m ( 5 terčov). Umiestnenie
je 1 m za súťažným terčom. Musia byť súvislé cez celú
šírku rámu s 5-timi terčmi, aby zachytili aj vstrel medzi
terče.
c) Zadné terče musia byť z podobného materiálu a farby ako
terče.
d) Pri pretekoch na 25 m musia pretekári dostať pre každú
časť preteku nové zadné terče.

2.3

SYSTÉM VÝMENY TERČOV.

2.3.1

Vzduchovkové strelnice (10m) musia byť vybavené priťahovacím zariadením, ktoré umožňuje výmenu terčov po každom výstrele

2.3.2

Malokalibrová strelnice (50 m) musia byť vybavené pretláčacími boxy pre výmenu terčov, ktoré umožňujú výmenu terča
po každom výstrele
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2.3.3

Veľkokalibrová strelnica (300 m) musí byť vybavená nosiči
terčov, ktoré umožňujú stiahnutie terča po každom výstrele
a ukázanie jednotlivého zásahu.

2.4

Požiadavky na strelecké stanovište, ak sú zapisovatelia

2.4.1

Musí byť zabezpečený stôl, stolička a ďalekohľad pre pozorovanie

2.4.2

Výsledková tabuľa cca 50x50 cm, na ktorú zapisovateľ zapisuje výsledky pre divákov. Musí byť umiestnená tak, aby bola viditeľná a nezakrývala výhľad na strelca.

2.5

Štandard pre otočné terčové zariadenie
Terčové rámy pre súťaže v rýchlopalnej pištoli na 25 m musia byť umiestnené v skupinách po piatich, všetky v rovnakej
výške ± 1 cm. Všetky sa musia otáčať súčasne k jednému
streleckému stanovišťu, ktoré je umiestnené oproti prostrednému terču skupiny. Vzdialenosť medzi stredmi terčov v
skupine musí byť 0,75 m (± 1 cm).

2.5.1

Ak nie sú použité elektronicky hodnotiace terče, musia byť
strelnice pre disciplíny na 25 m vybavené otočným terčovým
zariadením, ktoré umožní otáčanie terčov okolo zvislej osi o
90 stupňov (± 10 stupňov). Pri streľbe na pevné terče v súťažiach na 25 m je možné použiť aj pevné terčové rámy.
a) Doba otáčania nesmie presahovať 0,3 sekundy.
b) Po otočení sa terče nesmú viditeľne chvieť tak, aby to rušilo strelcov.
c) Pri pohľade zhora sa terče musia otáčať do čelnej polohy
v smere hodinových ručičiek a do skrytej polohy proti
smeru hodinových ručičiek (pozri obr.).

2.5.2
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d) Všetky terče v jednom úseku sa musia otáčať naraz. Na
to je potrebné použiť zariadenie s časovačom.
Samočinné otočné a časomerné zariadenie musí zaručiť: zotrvanie terčov v čelnej polohe po určený čas; ich návrat do
skrytej polohy po uplynutí určenej doby (+ 0,2 s. - 0,0 s.).
a) Čas sa začína merať, keď sa terče začínajú otáčať do
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čelnej polohy a končí, keď sa začínajú otáčať späť.
b) Ak je čas kratší alebo o viac ako 0,2 s dlhší ako je stanovené, rozhodca na strelišti sám alebo na pokyn člena jury
musí zastaviť streľbu, aby mohol byť časovací mechanizmus nastavený. V takýchto prípadoch môže jury odložiť
začiatok alebo pokračovanie streľby.
2.5.3

Pri pištoľových pretekoch na 25 m musia byť terče v čelnej
polohe počas týchto časov:
a) rýchlopalná pištoľ na 25 m: 8, 6 a 4 sekundy;
b) štandardná pištoľ na 25 m: 150, 20 a 10 sekúnd;
c) športová pištoľ 25 m a veľkokalibrová pištoľ 25 m pri
streľbe na otočné terče v disciplíne športová a veľkokalibrová pištoľ musia byť terče v čelnej polohe 3 s pre každý
výstrel striedavo so skrytou polohou v trvaní 7 s (± 1 s).
d) Pre doby čelných polôh sa povoľuje tolerancia + 0,2 s až 0,0 s.

3

Požiadavky na funkcionárov súťaže

3.1

Povinnosti členov Jury – 25 m
a) Na 25 m pri použití papierových terčov musí byť určený
člen jury z hodnotiacej komisie alebo pištoľovej jury, pre
každú sekciu terčov, alebo pre každých päť až desať terčov, (napr. jeden na terčového rozhodcu). Člen jury musí
sprevádzať terčového rozhodcu na terčovej čiare.
b) Člen jury musí overiť, že terče boli pred začiatkom hodnotenia skontrolované, overiť počet zásahov, blízkosť vstrelov pri bodovacích kruhoch, atď. Sporné situácie musia
byť vyriešené pred zahájením hodnotenia.
c) Rozhodnutia o sporných situáciách musia robiť súčasne
dvaja členovia jury a rozhodca pri terčoch. Jeden člen jury bude vystupovať ako predseda a vsunie kaliber do
vstrelu, ak je to nutné.
d) Člen jury na terčovej čiare sa musí zaistiť, že všetky výsledky zaznamenané zapisovateľom na terčovej čiare sú
správne a tiež, že rozhodnutia jury sú patrične zaznamenané a overené na hodnotiacich kartách.
e) Člen jury musí zaistiť, že terče nie sú zalepené a vstrely
nie sú označené farebnými terčíkmi, kým nie sú vyriešené sporné situácie a výsledok nie je správne zaznamenaný druhým zapisovateľom.
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Zapisovateľ – povinnosti
Keď sa strieľa na papierové terče, môže byť pre každé strelecké stanovište určený zapisovateľ. Zapisovateľ musí:
a) vyplňovať a overovať zodpovedajúce údaje na záznamových kartách a výsledkovej tabuli (meno strelca, štartovné
číslo, číslo streleckého stanovišťa a pod.);
b) mať ďalekohľad, ak je použité diaľkové ovládanie výmeny
terčov. Ak riadi výmenu terčov zapisovateľ, musí počkať
niekoľko sekúnd pred vydaním signálu na výmenu terča,
aby mal strelec možnosť pozorovať umiestnenie vstrelov;
c) zapísať predbežnú hodnotu každého vstrelu na záznamovú kartu a pre potreby divákov na výsledkovú tabuľu nad
alebo vedľa svojho stanovišťa;
d) na strelniciach s mechanickým návratom terčov na palebnú čiaru zhromažďovať terče bezprostredne po každej
desať ranovej položke a ukladať ich do uzamknutých
schránok, ktoré poverené osoby doručujú hodnotiacej
komisii.

3.3

Rozhodca pri terčoch – 50 a 300 m
a) Počet úsekových rozhodcov pri terčoch má zodpovedať
počtu úsekových rozhodcov. Sú zodpovední za skupiny
terčov, ktoré im boli pridelené a zabezpečujú, aby terče
boli rýchlo stiahnuté, vstrely zapísané a ukázané a terče
podľa potreby vymenené a vystavené strelcom pre ďalšiu
streľbu. Rozhodca pri terčoch musí zabezpečiť:
b) Zisťujú, či nie sú nejaké vstrely na bielom povrchu terča a
zaisťujú aby všetky stopy po zasiahnutí rámu boli jasne
označené.
c) Ak nie je možné na terči nájsť vstrel, je úsekový rozhodca
pri terčoch zodpovedný za to, aby zistil, či sa vstrel nenachádza v niektorom zo susedných terčov. Situáciu rieši v
súčinnosti s jury a úsekovým rozhodcom na strelišti.
d) Ak sú použité automatické zariadenia na výmenu terčov,
sú úsekoví rozhodcovia pri terčoch zodpovední za vloženie správnych terčov do zariadení, za vyberanie terčov a
za ich prípravu na doručenie hodnotiacej komisii.
e) Zodpovedajú tiež za to, že sa akékoľvek nepravidelnosti,
ktoré sa môžu vyskytnúť, vyznačia na terčoch.
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Rozhodca u terčov 25 m
Rozhodca pri terčoch musí byť určený pre každú sekciu terčov alebo pre každých päť až desať terčov. Počet rozhodcov
pri terčoch musí zodpovedať počtu úsekových rozhodcov na
strelišti:
a) zodpovedá za skupinu terčov, ktorá mu bola zverená;

3.5

b) musí upozorniť člena jury na všetky zásahy spornej hodnoty. Umiestnenie zásahov ukazuje a hodnotu zásahov
hlási až po rozhodnutí o nich;
c) musí zabezpečiť aby terče boli rýchle, presne a spoľahlivo
hodnotené, zásahy ukazované a zalepované a aby terče
boli podľa potreby a v zmysle pravidiel vymieňané;
d) musí pomáhať pri riešení sporných situácií podľa pravidiel
ISSF a v spolupráci s rozhodcom na strelišti a jury.
Druhý zapisovateľ – 25 m
Všetky časti disciplín, ktoré sa strieľajú na 25 m, sa oficiálne
vyhodnocujú na stavoch. Druhý zapisovateľ je na terčovej
čiare. Musí zaznamenávať hodnoty zásahov na zapisovacie
karty tak, ako ich hlási rozhodca pri terčoch. Ak vznikne rozdiel medzi výsledkami zaznamenanými zapisovateľom na
strelišti a druhým zapisovateľom, ktorý nie je možné vyriešiť,
považuje sa za platný výsledok zapísaný druhým zapisovateľom (pri terčoch).

3.6

Cieľny – 25 m
môže cieľny zalepiť vstrely na terčoch alebo kontrolných listoch a na zadných terčoch alebo vymeniť terče alebo kontrolné listy až po ukončení hodnotenia.

4

Priebeh súťaží

4.1

Zaobchádzanie s papierovými terčami u disciplín VzPu
VzPi na 10 m
a) Terče si mení strelec pod dohľadom rozhodcu.
b) Strelec je zodpovedný za to, že strieľa do správneho terča.
c) Hneď po skončení každej série, desať (10) výstrelov, musí terče odložiť na vhodné miesto, zapisovateľ ich vloží do
bezpečnej schránky do hodnotiacej komisie.
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Zaobchádzanie s papierovými terčmi u disciplín 50 m
a) Keď sú použité priťahovacie alebo pretláčacie terče môže
ich výmenu ovládať strelec, alebo zapisovateľ.
b) Strelec je zodpovedný za to, že strieľa do správneho terča.
c) Ak strelec považuje ukazovanie zásahov alebo výmenu
terčov za príliš pomalú, môže upozorniť úsekového rozhodcu. Ak úsekový rozhodca alebo jury posúdi sťažnosť
ako oprávnenú, musí vykonať nápravu. Ak nenastane
zlepšenie, strelec alebo vedúci družstva môže podať protest jury. Jury môže povoliť predĺženie času streľby, najviac však o 10 minút. Táto požiadavka nemôže byť uplatnená v posledných 30 minútach preteku, ak nedošlo
k mimoriadnej situácii.

4.3

Nadpočetné rany v terči
a) Ak strelec vystrelí na niektorý zo svojich súťažných terčov
viac výstrelov, ako je stanovené, nesmie byť za prvé dva
takéto prípady potrestaný.
b) Za tretí a každý ďalší takto nesprávne umiestnený výstrel
v preteku musí byť potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov.
c) Zrážka dvoch (2) bodov z výsledku série, v ktorej došlo k
chybe. Na nasledujúce terče musí vystreliť zodpovedajúci
menší počet výstrelov tak, aby počet výstrelov v súťaži bol
správny.
d) Hodnotenie terčov v takejto situácii vyžaduje prenesenie
hodnoty nadpočetných vstrelov v terči na terče s menším
počtom vstrelov, ako bolo stanovené. Tým sa dosiahne,
že v každom terči bude rovnaký počet vstrelov ako je stanovené programom a pravidlami.
e) Ak zásahy, ktorých hodnota má byť prenesená, nie je
možné presne určiť podľa zápisov zapisovateľa, musia
byť na nasledujúci terč prenesené zásahy najnižšej hodnoty, alebo na predchádzajúci terč zásahy najvyššej hodnoty, aby strelec nezískal výhodu pri určovaní poradia
podľa hodnoty položiek.
f) Trojpolohové preteky, pri puškových disciplínach, sa považujú za jedny preteky.
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4.4

Oprávnené nástrelné výstrely. V prípade, že je strelec presunutý na iné stanovište, má právo na nástrel. Ak je problém
s posunom alebo výmenou terčov, je možné nástrel vystreliť
do nasledujúceho súťažného terča. Po dve (2) rany by mali
byť vystrelené na pokyn RS.

5

POSTUP HODNOTENIA

5.1

HODNOTIACA KOMISIA
Pri použití papierových terčov sa tieto hodnotia v hodnotiacej
komisii:
a) Všetky puškové disciplíny na 10 m, 50 m a 300 m (len
papierové terče),
b) Všetky pištoľové disciplíny na 10 m a 50 m (len papierové
terče),
c) Všetky disciplíny na bežiaci terč na 10 m a 50 m (len papierové terče),
d) Všetky výsledky disciplín, alebo ich častí, ktoré sa hodnotia na strelišti pri terčoch sú predbežné.

5.1.1

Terče na 25 m sa hodnotia priamo na stavoch.

5.1.2

Všetky terče, hodnotené v hodnotiacej komisii, sa musia
prenášať z terčovej čiary k hodnotiacej komisii v uzamknutej
schránke za vhodných bezpečnostných opatrení.

5.1.3

Súťažné terče pre disciplíny, ktoré sa hodnotia v hodnotiacej
komisii, musia byť očíslované a musia súhlasiť s výsledkovou kartou. Hodnotiaca komisia je zodpovedná za správne
číslovanie terčov a musí kontrolovať terče pred každou disciplínou skôr, ako sú dané k dispozícii rozhodcovi na strelišti
alebo iným rozhodcom.

5.1.4

V hodnotiacej komisii musí druhý rozhodca kontrolovať nasledovné činnosti:
a) určenie hodnôt jednotlivých rán;
b) určovanie a počítania vnútorných (centrových) desiatok;
c) sčítanie hodnôt zásahov a odpočítanie zrážok;
d) sčítanie jednotlivých položiek a celkový súčet.
e) Každý rozhodca musí potvrdiť svoju prácu tým, že parafuje (podpisuje) terč, výsledkovú kartu alebo výsledkovú listinu.
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5.2

Určenie hodnoty zásahu - papier

5.2.1

Vstrely sa hodnotia najvyššou hodnotou bodovacieho poľa
alebo kruhu, ktorý je vstrelom zasiahnutý. Ak sa vstrel dotýka akejkoľvek časti deliacej kružnice (deliacej čiary medzi
bodovacími poliami), hodnotí sa zásah hodnotou vyššieho
poľa. Takýto zásah sa určí podľa toho, či sa vstrel, alebo do
neho zasunutý zásuvný kaliber dotýka akejkoľvek časti vonkajšieho okraja deliacej kružnice.

5.2.2

Hodnota sporného vstrelu musí byť určená kalibrom, alebo
iným zariadením, ktorého presnosť bola schválená technickým delegátom ISSF. Kalibre sa musia do vstrelov zasúvať
vždy pri vodorovnej polohe terča.

5.2.3

Ak je použitie zásuvného kalibra sťažené blízkosťou iného
vstrelu, hodnota zásahu musí byť určená pomocou kalibru
vyrytého na plochej priehľadnej doštičke, ktorý slúži na rekonštrukciu polohy deliaceho kruhu alebo počtu vstrelov, ktoré sa prekrývajú.

5.2.4

Ak sa dvaja hodnotiaci rozhodcovia nezhodnú na hodnote
zásahu, musia si ihneď vyžiadať rozhodnutie jury.

5.2.5

Zásuvný kaliber sa môže vsunúť do vstrelu len raz a použiť
ho môže len člen jury. Preto musia hodnotiaci rozhodcovia
na terč zaznamenať jeho použitie, výslednú hodnotu a terč
parafovať.

5.3

Postup hodnotení 25 m - papier
Zapisovacie karty (ktoré má druhý zapisovateľ) musí podpísať rozhodca pri terčoch a člen jury pri terčoch. Tieto originálne karty sa musia odovzdať bezpečným spôsobom hodnotiacej komisii na vykonanie kontroly súčtov a konečných
záznamov.

5.3.1

Šikmé vstrely
a) Výstrely vystrelené na terč v pohybe, sa hodnotia ako nuly, ak dĺžka vstrelu v horizontálnom smere je väčšia ako 7
mm u malokalibrových disciplín (5,6 mm, .22“) a väčšia
ako 11 mm pri veľkokalibrových disciplínach. Pri meraní
sa nesmie prihliadať na stopy olova na terči.
b) Horizontálne predĺžené vstrely na terčoch musia byť merané priesvitným kalibrom pre šikmé vstrely. Ak je použitý
priehľadný kaliber pre šikmé vstrely a vnútorný okraj vyrytej čiary sa dotýka hodnotiaceho kruhu, zásah bude
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ohodnotený vyššou hodnotou.
5.3.2

Keď dostane rozhodca pri terčoch signál, že strelnica je v
bezpečnom stave, terče sa musia otočiť k strelcom. Rozhodca pri terčoch, spolu s najmenej jedným členom jury, musí
oznámiť hodnoty zásahov na každom terči a hlásiť ich hlasno
zapisovateľovi na palebnej čiare. Zapisovateľ ich zaznamenáva do streleckého záznamu a na malú výsledkovú tabuľu
pri svojom stolíku. Druhý zapisovateľ musí sprevádzať rozhodcu pri terčoch a zaznamenávať hlásené hodnoty vstrelov
do hodnotiacich kariet. Ukazovanie zásahov. Poloha a hodnota vstrelov na terči musí byť strelcovi a divákom ukázaná
nasledovným spôsobom
a) v disciplíne rýchlopalná pištoľ na 25 m sa používajú farebné zásuvné terčíky o priemere 30 až 50 mm, ktoré sú
na jednej strane biele a na druhej strane červené. Na
oboch stranách majú tŕň s priemerom približne 5 mm a
dĺžke 30 mm. Po každej päťranovej sérii, po vyhodnotení
a nahlásení zásahov, musia byť terčíky zasunuté rozhodcom pri terčoch do vstrelov;
b) hodnota zásahu desať sa musí ukázať červenou stranou
terčíka ku strelcovi. Ostatné hodnoty zásahov sa ukazujú
bielou stranou terčíku k strelcovi. Po ukázaní zásahov
týmto spôsobom musí byť zapísaný celkový výsledok série na malej výsledkovej tabuli na terčovej čiare a zaznamenaný aj druhým zapisovateľom. Výsledok série musí
tiež byť oznámený. Potom sa terčíky vytiahnu a vstrely sa
musia zalepiť;
c) v disciplínach štandardná, športová a veľkokalibrová pištoľ na 25 m sa hodnoty a umiestnenie zásahov ukazujú
pomocou ukazovadla s rukoväťou dlhou približne 300 mm
a s krúžkom priemeru 30 až 50 mm na konci, ktorý je
sfarbený z jednej strane na červeno a z druhej strany na
bielo. Krúžok sa položí na vstrel a rozhodca pri terčoch
ohlási hodnotu zásahu. Zásahy s hodnotou „desať“ sa
ukazujú červenou stranou k strelcovi, zásahy s hodnotou
nižšou ako „desať“ sa ukazujú bielou stranou. Kde sa
strieľa séria výstrelov na jeden terč, hodnoty zásahov sa
ohlásia od desiatok. Po tom, ako boli ukázané jednotlivé
zásahy, má sa ohlásiť celkový súčet bodov v sérii;
d) Nástrelné vstrely sa musia ukázať a zapísať.

5.3.3

Rozhodca pri terčoch a úsekový rozhodca musia overiť, či sú
výsledky na zapisovacích tabuliach rovnaké ako výsledky
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zapísané na terčovej čiare. Ak sa vyskytnú rozdiely v zapísaných hodnotách zásahov, musia sa ihneď vyriešiť.
5.3.4

Ihneď ako sú vstrely vyhodnotené a zapísané, musia byť:
a) terče zalepené a pripravené na ďalšiu sériu (rýchlopalná
pištoľ a streľba na otočné terče), alebo;
b) terče musia byť vymenené, zadné terče zalepené alebo
vymenené pre ďalšiu sériu;
c) terče a zadné terče musia byť rýchle vymenené za nové
terče pre nasledujúceho strelca.

5.3.5

Vyplnené výsledkové karty musia byť podpísané strelcom,
pre identifikáciu jeho výsledku, vedľa celkového výsledku
skôr, ako opustí strelište.

5.4

Riešenie zhôd
Rozhodovanie zhôd sa musí riadiť čl. 6.15 VTP.

5.5

Protesty u papierových terčov

5.5.1

Pri použití papierových terčov môže strelec alebo funkcionár
družstva, ktorý si myslí, že vstrel bol chybne hodnotený alebo zapísaný, podať proti tomu protest. Rozhodnutia o hodnote vstrelu, ktoré boli vykonané použitím kalibru sú konečné a
nie je možné proti nim protestovať. Protesty proti hodnoteniu
je možné podávať len proti hodnote konkrétneho zásahu.
Keď sa protestuje proti ďalším zásahom spoplatňuje sa každý.

5.5.2

Protesty proti hodnoteniu je možné podávať len proti hodnotám, ktoré boli stanovené bez použitia kalibra, alebo ak došlo
k chybnému zápisu vo výsledkovej listine alebo v záznamovej karte.

5.5.3

Poplatok za protest (50,- €) musí byť zaplatený.

5.5.4

Pri použití papierových terčov má strelec alebo funkcionár
družstva právo vidieť terč so spornou ranou, nesmie sa však
terča dotknúť.

6

Hodnotenie – ukazovanie zásahov na 300 m – papier

6.1

Keď cieľny dostane signál, musí ukázať vstrel. Ukazovanie
vstrelov sa vykonáva nasledovným spôsobom. Keď cieľny
v okope dostane signál na ukázanie vstrelu, musí:
a) spustiť terč;
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b) prelepiť vstrel priehľadnou zálepkou a naviac kontrastnou
zálepkou označiť polohu posledného vstrelu;
c) vystaviť terč;
d) ukázať hodnotu vstrelu opísaným spôsobom.
6.2

Pri disciplínach na 300 metrov sa hodnota vstrelu ukazuje
ukazovačkou. Má tvar tenkého kotúča s priemerom 200 až
250 mm, zafarbený na jednej strane čiernou farbou a na
druhej strane farbou bielou, ktorý je pripevnený na tenkej tyči, ktorá je pripevnená na bielej strane 30 až 50 mm vpravo
od stredu.

6.3

Hodnota zásahov sa ukazuje nasledovne (obrázok)
a) poloha posledného vstrelu musí byť označená;
b) hodnoty vstrelov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sa musia ukázať
umiestnením ukazovačky čiernou stranou k palebnej čiare
na príslušné miesto terčového rámu vystaveného terča
podľa obrázku;
c) ak je hodnota vstrelu 9, cieľny musí dvakrát zdvihnúť
a spustiť ukazovačku obrátenú bielou stranou k palebnej
čiare popred čierny zámerný stred terča;
d) ak je hodnota vstrelu 10, musí cieľny dvakrát zakrúžiť
v smere hodinových ručičiek ukazovačkou obrátenou bielou stranou k palebnej čiare popred čierny zámerný stred
terča;
e) výstrel, ktorý nezasiahol terč, sa ukazuje mávaním čiernou stranou ukazovačky pred terčom trikrát alebo štyrikrát
zľava doprava a späť;
f) ak výstrel zasiahol terčový list ale mimo bodovacie kruhy,
ukáže sa najskôr ako chybený vstrel a potom sa ukáže
poloha vstrelu.
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6.4

Obrázok signalizácie zásahov

6.5

Nástrelné terče musia byť vždy zreteľne označené pásikom
v pravom hornom rohu, aby sa predišlo výstrelom vystreleným na nesprávny terč. Pásik musí byť viditeľný voľným
okom na zodpovedajúcu vzdialenosť pri normálnych svetelných podmienkach. V prípade, že sú terče ovládané zo zákopu, nesmú byť nástrelné terče v dobe keď strieľa strelec
súťažné výstrely vystavené vôbec.
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6.20. Register:
6.4.16.2
6.3.4.8
6.11.2
6.4.3.3.c
6.4.14
6.4.10
6.4.10c
6.4.3.3c
6.4.12
6.3.4.5
6.3.5.4
6.4.13
6.4.11
6.4.11.7
6.4.11.3
6.4.11.10
6.4.11.8
6.4.3.6
6.4.3.3g
6.11.6.9c
6.4.8
6.4.3.3e
6.4.9
6.4.3.3f
6.11.6.9
6.11.6.9b
6.11.9a
6.3.6
6.3.6.2
6.2
6.2.1.3
6.2.1.2
6.2.2.2
6.4.15.8
6.4.15
6.6.6.5
6.4.15.5
6.4.15.5
6.4.15.4
6.4.16.2
6.4.16.1
VTP_17.doc

10m bežiaci terč EST
10m bežiaci terč – terč
10m disciplíny – pravidlá pre vzduchové zbrane na 10m
10m halové strelnice
10m strelnice – meranie osvetlenia
10m požiadavky na strelecké stanovište
10m šírka streleckého stanovišťa
25 a 50m halové strelnice
25m disciplíny – doba otvorenia terčov
25m disciplíny – terče
25m EST kontrolné listy
25m EST časovanie
25m strelnice
25m strelnice – rozmery streleckého stanovišťa
25m strelnice – sekcie - skupiny terčov
25m vybavenie streleckého stanovišťa
25m zásteny medzi streleckými stanovišťami
25m terče – očíslovanie terčov
25m vonkajšie strelnice – otvorený priestor k oblohe
300m EST rany v cudzom terči
300m strelnice – strelecké stanovišťa
300m vonkajšie strelnice – otvorený priestor k oblohe
50m strelnice – strelecké stanovišťa
50m vonkajšie strelnice – otvorený priestor k oblohe
Anulovanie zásahu
Anulovanie zásahu – výstrel priznaný iným strelcom
Anulovanie zásahu – strelec dokázateľne nevystrelil
Asfaltové terče
Falošné asfaltové terče
Bezpečnosť
Bezpečnosť strelcov, funkcionárov a strelcov
Bezpečnosť strelnice
Bezpečnostné zástavky
BT – časy
BT – obecné ustanovenia
BT – prideľovanie streleckých stanovíšť
BT – stanovišťa pre suchý tréning
BT – šírka streleckého stanovišťa
BT – viditeľnosť strelca divákmi
BT – 10m
BT – 50m
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6.7.8.1
6.7.8.1
6.6.6.4
6.6.6.4
6.4.17
6.1.1
6.7.8
6.11.3.2
6.11.3.2
6.11.3.2b
6.4.15.8
6.9
6.4.3.6
6.4.3.6
6.8.14
6.11.2.4
6.1.2h
6.12.6.2c

Bočné clony
Bočné clony – broky (čl. 9.13.4)
Broky – prideľovanie streleckých stanovíšť (čl. 9.11.4)
Broky – určenie streliska a zmien
Broky – ustanovenia – všeobecne
Cieľ pravidiel ISSF
Clony
Čas naviac – premiestnenie na iné stanovisko
Čas naviac – prerušenie streľby na viac ako 5 minút
Čas naviac – zaznamenanie správy o incidente
Časovanie – BT
Funkcionári preteku
Číslovanie terčových rámov a streleckých stanovišť
Číslovanie terčov
Členovia JURY – strelci a funkcionári družstiev
Diabolka – nabitie iba jednej
Disciplíny – ženy/muži
Diskvalifikácia
Diskvalifikácia – fyzické napadnutie funkcionára alebo
6.12.6.4
športovca
6.12.6.3
Diskvalifikácia – závažné porušenie bezpečnosti
6.12.6.2c
Diskvalifikácia vo finále
6.13.6.4
Dodatočné nástrelné rany – závada
6.8.13
Druh a zámer pravidiel ISSF
6.3.6
Eco – friendly asfaltové terče
6.7.4.4
Elektronické zariadenia
6.7.4.4
Elektronické náramky
6.3.2
EST
6.3.2.8
EST – kontrola
6.10.4
EST – zodpovednosť strelca
6.3.2.8
EST – overenie TD
6.16.5.2
EST – protest proti hodnoteniu
6.10.4b
EST – prepnutie do preteku funkcionárom na strelisku
6.10.1
EST – technik
6.6.6.1d
Eliminačné zmeny – vzorec
6.6.6.1
Eliminačné preteky
6.17.1.13m Finále – bezpečnostné zástavky
6.17.1.3
Finále - čas zahájenia
6.17.1.13
Finále – finálové pravidlá a postupy
6.17.1.10
Finále – funkcionári finále
6.17.1.5
Finále – hodnotenie
6.17.1.3
Finále – kontrola finalistov a vybavenia pred finále
6.17.1.3
Finále – kontrola vybavenia pred finále
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6.17.1.1
Čl.
6.17.1.14
6.17.2g+h
6.17.4g
6.17.5g
6.17.1.1
6.17.1.8a
6.17.1.8b
6.17.3
6.17.2
6.17.4e
6.17.5e

Finále – kvalifikácia do finále – kompletný program
Finále – posunutie zahájenia finále
Finále – oficiálne vyhlásenie výsledkov
Finále – oznamovanie zásahov 10/50m
Finále – oznámenie zásahov – rýchlopalná pištoľ
Finále – oznámenie zásahov – štandardná pištoľ
Finále – počet finalistov v disciplínach (10,25 a 50m)
Finále – závada jedného terča disciplíny 10/50m
Finále – závada jedného terča disciplíny 25m
Finále – povely – trojpolohový pretek
Finále – povely – 10m,50m ľah a 50m ľubovolná pištoľ
Finále – povely pre nástrel – rýchlopalná pištoľ muži
Finále – povely pre nástrel štandardná pištoľ
Finále – povely pre nástrel 10,50m ľah a 50m ľubovolná
6.17.2d
pištoľ
6.17.3d
Finále – povely pre nástrel – trojpolohový pretek
6.17.1.4
Finále – oneskorený príchod
6.17.1.3
Finále – oneskorený príchod – zrážka dva body
6.17.1.3
Finále – prezentácia v prípravnom priestore
6.17.3
Finále – program disciplín – trojpolohový pretek muži/ženy
6.17.4
Finále – program rýchlopalná pištoľ muži
6.17.5
Finále – program štandardná pištoľ ženy
6.17.2
Finále – program vzduchová puška, pištoľ
Finále – program malokalibrovka 50m ľah a ľubovoľná piš6.17.2
toľ
6.17.1.7
Finále – protest proti výsledku
6.17.6
Finále – protest vo finále – riešenie
6.17.1.11
Finále – priebeh finále a hudba
6.17.1
Finále – priebeh finálových súťaží
6.17.1.2
Finále – predstavenie finalistov
6.17.2d
Finále – prípravný čas 10/50 metrov
6.17.4e+5e Finále – prípravný čas pre rýchlopalnú a štandardnú pištoľ
6.17
Finále – puškové a pištoľové súťaže
6.17.1.13k Finále – výstrel naviac
6.17.1.13h Finále – výstrel pred povelom ŠTART, alebo po povele
+i
STOP
6.17.4
Finále – rýchlopalná pištoľ
Finále – rýchlopalná pištoľ – výstrel pred rozsvietením ze6.17.1.13j
leného svetla
6.17.3l
Finále – zhoda výsledkov - trojpolohové preteky muži/ženy
6.17.4i
Finále – zhoda výsledkov – rýchlopalná pištoľ
6.17.5j
Finále – zhoda výsledkov – štandardná pištoľ
6.17.2j
Finále – zhoda výsledkov – malorážka 50m ľah
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6.17.5
6.17.1.13j
6.17.1.8a
6.17.1.8
6.17.1.14
6.17.1.9
6.17.1.14
6.10.9.1
6.10.9
6.10.9
6.17.1.13e
6.17.4m
6.17.5l
6.17.1.6
6.18
6.11.8g
6.12.6.4
6.4.14.2/3
6.4.14
6.9.3
6.4.2i
6.4.3.5
6.14
6.3.3.1/2
6.14
6.11.8a
6.7.4.3
6.11.1.2f
6.12.6.1c
6.11.5
6.11.8h
6.11.3.2b
6.8.5/6
6.1.5.1
6.8.3
6.8
6.8.2
6.8.8
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a ľubovolná pištoľ
Finále – štandardná pištoľ
Finále – štandardná pištoľ – výstrel pred rozsvietením zeleného svetla
Finále – sťažnosť v priebehu nástrelu
Finále – sťažnosť na EST
Finále – vyhlásenie medailistov
Finále – vybavenie streleckého stanovišťa
Finále – oficiálne vyhlásenie výsledkov
Finále – výpadok všetkých finálových terčov
Finále – výpadok všetkých finálových terčov – preteky
10a50m
Finále – výpadok všetkých finálových terčov v závode na
25m
Finále – zákaz streľby na sucho
Finále – závady rýchlopalná pištoľ
Finále – závady štandardná pištoľ
Finále – závady na zbrani vo finále na 10 a 50m
Formuláre
Fotografovanie s bleskom – zákaz
Fyzické napadnutia funkcionára alebo strelca
Halové strelnice – meranie osvetlenia
Halové strelnice – požiadavky na osvetlenie
Hlavný rozhodca – povinnosti a činnosť
Hlavná výsledková tabuľa
Hodiny na strelisku
Hodnotenie a spracovanie výsledkov
Hodnotenie na desatiny
Hodnotiaca komisia – povinnosti a postupy
Hudba v priebehu pretekov
Ochrana sluchu
Chyby – nevystrelené rany
Chybné informácie
Chybné výstrely v disciplínach 10,50 alebo 300m
Informačné tabuľky o oznamoch
JURY – čas naviac priznaný JURY
JURY – dohľad – kontrola zbraní, vybavenia zbraní
a polohy
JURY – menovanie JURY
JURY – kontrola pred pretekom
JURY – zodpovednosť
JURY – oficiálne červené vesty ISSF pre JURY
JURY – prítomnosť väčšiny na pracovisku
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6.8
6.8.9
6.7.9.3
6.8
6.1.2e
6.8b
6.10.3
6.9.4
6.7.5/6.19
6.19.3
6.4.1.9
6.4.2q
6.7.9.4
6.8.5
6.3.5.4
6.7.9
6.12.5
6.11.8e
6.11.8b
6.1.2g
6.6.6
6.6.1.4
6.4.14.2/3
6.5
6.7.4.4
6.11.8f
6.10.4d
6.1.2h
6.2.3.4
6.2.3.3
6.1.5
6.13.3
6.6.5c
6.11.1.1
6.11.1.2c
6.11.1.1k
6.6.3.3
6.10.4g
6.10.9.3
6.12.6.2d
6.12.5.1
6.11.1.2f
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JURY – rady, asistencia a dohľad
JURY – rozhodovanie
JURY – rozhodovanie – kontrola po preteku
JURY – súťažná JURY – povinnosti a funkcia
JURY – znalosť a presadzovanie pravidiel ISSF
JURY – kvalifikačná JURY – dohľad na hodnotení
JURY – kvalifikačná JURY – EST
JURY – kvalifikačná JURY – povinnosti a funkcie
Kódex oblečenia
Kódex oblečenia – zakázané časti
Kontrola strelnice TD
Komunikačné služby na strelnici
Kontrola terčov
Kontrola vybavenia zbraní polohy v priebehu preteku
Kontrolné listy 25m EST
Kontroly po preteku
Koučing v priebehu preteku
Fajčenie
Podklad streleckého stanovišťa
Ľaváci/praváci
Žrebovanie – prideľovanie streleckých stanovíšť
Maximálny počet strelcov
Meranie osvetlenia v halových strelniciach
Meradlá a prístroje
Mobilné telefóny
Mobilné telefóny
Monitor – viditeľnosť
Mužské/ženské disciplíny
Nabíjanie – definícia
Nabíjanie zbrane – použitie zásobníka – pušky
a ľubovoľná pištoľ
Nadpočetné rany v preteku alebo polohe
Náhradná zbraň – závada
Náhrada strelca v preteku družstiev
Nástrelné rany – pred prvou súťažnou ranou
Nástrelné rany – po prvom súťažnom výstrele
Nástrel – po jeho ukončení prepnutie na súťažné terče
Neoficiálny tréning
Nepodpísanie pásky z tlačiarne
Neregistrované rany
Nešportové správanie
Neverbálny koučing
Nevystrelené rany
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6.13.2.1
6.2.1
6.4.17
6.4.15
6.7.6
6.7
6.19.2.4
6.4.1.10
6.8.12
6.2.2.4
6.2.3.1
6.7.2
6.12.4
6.16.6
6.7.9.3
6.6.1.2
6.6.1.1
6.6.3.1
6.2.1.4
6.2.6
6.4.1.5
6.2.5
6.13.3
6.1.5
6.1.5
6.1.5.2
6.2.2.4
6.10.9.3
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Nezavinené závady
Obecné pravidlá bezpečnosti
Obecné ustanovenia pre brokové smernice
Obecné ustanovenia pre strelnice na bežiaci terč
Oblečenie – smernice – primerané oblečenie
Oblečenie a vybavenie
Oblečenie športovcov – oficiality
Nepravidelnosti v pravidlách
Odloženie zahájenia finále
Odloženie zbrane
Povely – nabíjať, štart, stop, vybiť – zodpovednosť funkcionárov
Zodpovednosť strelca – vybavenie
Zodpovednosť strelca
Odvolanie
Odvolanie – trest po preteku – diskvalifikácia
Oficiálny program
Oficiálne propozície majstrovstiev
Oficiálny tréning
Ohrozenie bezpečnosti osôb na strelnici
Ochrana zraku
Ochrana proti slnku, vetru a dažďu
Ochrana sluchu
Oprava alebo výmena zbrane
Organizácia a dohľad nad majstrovstvami ISSF
Organizácia majstrovstiev
Organizačný výbor – ustanovenia
Overenie bezpečného stavu zbrane
EST – oznámenie – výpadok registrácie alebo zobrazenia
výstrelu
Palebná čiara
Palebná čiara – označenie, meranie vzdialenosti
Pásky na streleckom stanovisku

6.4.3.2
6.4.5.4
6.11.8c
6.12.6.2a,b
Penalizačné karty
,c
6.16.3
Písomné protesty
Písomné protesty – odoslanie zápisov a rozhodnutí na
6.16.7
ISSF
6.11.2.3
Plynový alebo vzduchový valec – výmena, doplnenie
6.10.4f,g
Podpis pásky z tlačiarne
6.4.6
Poloha stredu terča
6.16.4
Poplatky – protesty a odvolania
6.10.6
EST - porucha papierového alebo gumeného pásu
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6.12.6.3
6.12.6.1b
6.12.6.1a
6.12.6.2
6.10.8
6.2.2.8
6.1.2
6.2.3
6.2.3.1
6.8
6.11.4
6.4.14
6.3.1
6.12
6.11.1
6.2.2
6.7.7.3
6.12.1
6.6.1
6.4.1.5
6.4.2
6.4.1.5
6.16.5.1
6.16.4
6.16
6.10.7
6.16.5
6.6
6.14.1
6.14.3
6.8c
6.7.6.2a
6.7.6.2e
6.7.6.1
6.5
6.7.2
6.7.6.2e
6.7.6.2i
6.7.6.2
6.7.6.2f
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Porušenie bezpečnostných pravidiel obzvlášť nebezpečným spôsobom
Porušovanie – skryté
Porušovanie – zjavné
Porušovanie pravidiel
Postup pre testovanie EST
Obaly na zbrane
Použitie pravidiel ISSF
Povely
Povely – nabíjať/štart – stop/vybiť
Povinnosti a funkcia JURY
Oneskorený príchod strelca
Požiadavky na osvetlenie v halových strelniciach
Požiadavky na terče
Pravidlá správania sa strelcov a funkcionárov
Pravidlá pre všetky puškové a pištoľové disciplíny na 10
a 50m
Pravidlá pre zaobchádzanie so zbraňami
Právo účasti strelca (čl.4.1)
Propaganda
Propozície majstrovstiev – harmonogram
Priestor pre divákov
Priestory na strelnici
Priestory pre strelcov, funkcionárov a divákov
Protest - čas
Protest – poplatky
Protesty a odvolania
Protesty proti hodnoteniu – EST
Protesty proti hodnoteniu – kvalifikačná JURY
Priebeh majstrovstiev
Priebežné výsledky
Predávanie výsledkov
Preberanie vybavenia – dohľad JURY
Preberanie vybavenia – informácia pre pretekárov
a funkcionárov družstiev
Preberanie vybavenia – jednorazová platnosť
Preberanie vybavenia – kontrola pred pretekom
Preberanie vybavenia – meradlá a prístroje
Preberanie vybavenia – zodpovednosť strelca
Preberanie vybavenia – označenia vybavenia a zbraní
Preberanie vybavenia – poplatok za opakovanú kontrolu
Preberanie vybavenia – postup
Preberanie vybavenia – register vybavení
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6.2.1.6
6.5.3
6.5.1
6.5.2
6.7.1
6.11.3
6.10.9.4
6.10.9.2a
6.11.5
6.6.6f
6.6.6.5
6.6.6.4
6.6.6a
6.6.6g
6.6.6.1
6.6.6b
6.6.6
6.6.6.2
6.6.6c
6.6.4
6.6.1.3
6.12.4a
6.11.1.1f
6.11.1.1
6.8.8
6.10.9.3d
6.10.10.4
6.10.9.3
6.2.3.5
6.2.3.5
6.11.1.3
6.11.1.1i
6.14.9
6.14.9.5
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Preberanie vybavenia v záujme bezpečnosti
Preberanie vybavenia – zariadenie pre meranie ohybnosti
podrážky topánky
Preberanie vybavenia – zariadenie pre meranie hrúbky
Preberanie vybavenia – zariadenie pre meranie tuhosti
Preberanie vybavenia – žiadne výhody voči ostatným pretekárom
Prerušenie
Presun na iné strelecké stanovisko
Presun na náhradné strelecké stanovisko
Prenos nadpočetných rán – pre prípad spätného hodnotenia
Prideľovanie streleckých stanovísk – 10m disciplíny
Prideľovanie streleckých stanovísk – bežiaci terč
Prideľovanie streleckých stanovísk – brokové disciplíny
(čl. 9.11.4)
Prideľovanie streleckých stanovísk – dohľad TD
Prideľovanie streleckých stanovísk – družstvá – viacej
zmien
Prideľovanie streleckých stanovísk – eliminácia na vonkajších strelniciach
Prideľovanie streleckých stanovísk – obmedzenie strelnice
Prideľovanie streleckých stanovísk – pravidlá
Prideľovanie streleckých stanovísk – rýchlopalná pištoľ
Prideľovanie streleckých stanovísk – rovnaké podmienky
Prihlášky – konečné prihlášky
Prihlášky – obmedzenie
Pripravenosť ku streľbe – pretekár sa hlási načas
Prípravný čas – manipulácia so zbraňami – sušenie, mierenie
Prípravný čas – nástrelné terče, kontroly pred pretekom
Prítomnosť JURY
Výstrel naviac – anulovanie poslednej vystrelenej rany
v preteku
Výstrel naviac – neregistrovaný a nezobrazený na monitore
Výstrel naviac – pri výpadku registrácie – kontrola JURY
Výstrel po povele stop/vybiť
Výstrel pred povelom nabíjať/štart
Výstrel (y) po povele stop
Výstrel (y) pred povelom štart
Rekordy
Rekordy – overenie
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6.9.1
6.10.2
6.8.8
6.8.13
6.10.3.1
6.15
6.1.3
6.12.4
6.4.12
6.6.6.2
6.4.11.3
6.3.4.4
6.15.1
6.15.1b
6.15.5
6.15.4
6.4.20.4
6.4.20
6.12.6.1b
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6.11.1
6.7.4.2
6.10.9.3
6.10.9.3e
6.12.6.2b
6.12.6.1c
6.11.1.1i
6.11.2.1
6.11.5
6.14.7
6.11.1.2
6.7.7
6.6.5
6.4.3.1
6.17.1.8a
6.10.5
6.10.8
6.11.1.3
6.2.4.1
6.1.2g
6.6.6
6.4.11.10
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Rozhodca na strelisku – povinnosti a činnosť
Rozhodca u terčov – EST
Rozhodnutie JURY
Rozhodnutie JURY – prípady neriešené v pravidlách
Rozhodnutie kvalifikačnej JURY
Rozhodovanie zhôd – všeobecne
Rozsah technických pravidiel
Rušenie iných strelcov
Rýchlopalná pištoľ – časy otvorenia terčov
Rýchlopalná pištoľ – prideľovanie streleckých stanovísk
Rýchlopalná pištoľ – skupiny terčov
Rýchlopalná pištoľ – terče
Zhody jednotlivcov – rozhodnutie
Zhody – spätné hodnotenie
Zhody družstiev
Zhody v olympijských disciplínach z finále
Skeetové strelnice – obrázok
Skeetové strelnice – parametre, ustanovenia
Skryté porušenia
Slnko – orientácia strelníc
Súťažné pravidlá pre puškové a pištoľové disciplíny na 10
a 50m
Špeciálne zariadenie na oblečenie
Sporný výstrel – hodnotenie
Sporný výstrel – nenájdený
Zrážka všeobecne
Zrážka bodov – chybné informácie
Zrážka bodov – výstrel pred povelom štart
Zrážka bodov – uvoľnené náplne pred prípravným časom
Zrážka bodov – nadpočetné rany v preteku alebo polohe
Zrážka z výsledku
Štart pre streľbu do preteku
Štartové čísla
Štartové listiny
Tiene na terčoch
Sťažnosť v priebehu nástrelných výstrelov – finále
Sťažnosť v priebehu nástrelu
Sťažnosť na nezobrazený výstrel (y)
Povel STOP
Streľba na sucho – definícia
Strelci ľaváci – strelci praváci
Strelecké stanovisko – pridelenie
Strelecké stanovisko – vybavenie
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6.4.7.2b
6.11.8b
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6.11.8f
6.4.11.11
6.4.3
6.4
6.4.1.4
6.4.19.4
6.4.19
6.14.9
6.14.9.1
6.14.9.3
6.5.3
6.6.2
6.6.6.4
6.6.6a
6.3.2.8
6.14.9.5
6.10.1
6.3.4.7
6.3.4.5
6.3.4.1
6.3.4.2
6.3.4.4
6.3.4.6
6.3.4.3
6.3
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6.6.3
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6.9.2
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Strelecké podložky
Strelecké stanovisko – nedovolená úprava dlážky
Strelecké stoly
Strelisko
Strelisko pre skúšku zbraní
Strelnice – všeobecné ustanovenia
Strelnice a ostatné zariadenie
Strelnica pre double trap – použitie strelnice pre trap
Strelnica pre double trap – samostatné strelnice
Strelnica pre double trap – ustanovenia
Svetové rekordy
Svetové rekordy – finále
Svetové rekordy – juniorské
Systém ovládania terčov
Technická porada
Technický delegát – brokové disciplíny – losovanie skupín
Technický delegát – dohľad na prideľovaní streleckých
stanovísk
Technický delegát – kontrola EST
Technický delegát – protokol o svetovom rekorde, správa
o svet. rekorde
Technický pracovník EST
Terč 50m – bežiaci terč
Terč 25 a 50m – pištoľ
Terč pre 300m – puška
Terč pre 50m – puška
Terč pre 25m – rýchlopalná pištoľ
Terč pre vzduchovú pištoľ
Terč pre vzduchovú pušku
Ustanovenia pre terče
Terčová čiara
Terčová čiara – rovnobežnosť s palebnou čiarou
Terčové zariadenie
Testovanie asfaltových terčov
Tlakové nádoby – zodpovednosť strelca za platný dátum
kontroly
Trap – ustanovenie pre strelnice
Trap – vrhačky
Trap a double trap – okop
Tréning – všeobecne
Tréning pred pretekom
Tresty za porušenie pravidiel
Úsekový rozhodca – zodpovednosť, povinnosti a funkcie
131 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

6.1.2e
6.4.7
6.4
6.3
6.16.2
6.11.2.2
6.12.6.2a
6.12.3
6.4.4
6.4.4.6
6.4.6.2
6.7
6.17.7
6.7.1
6.11.2.3
6.13.4
6.7.9.4
6.10.9
6.10.9.2
6.10.9.1
6.11.7
6.14.4.1
6.4.2i
6.14.4.2
6.6.6.1e,f
6.4.6.1
6.4.6.3
6.4.5
6.4.5.1
6.3.5.5
6.3.5.3
6.3.5.2
6.2.2
6.2.3.6
6.2.2.1
6.11.1.1f
6.4.2s
6.5.3
6.5.1
6.5.2
6.3.5.5
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Úsekový rozhodca – znalosť a presadzovanie pravidiel
ISSF
Ustanovenie pre strelecké stanoviská
Ustanovenie pre strelnice
Ustanovenie pre terče
Ústne protesty
Uvoľnenie hnacej náplne po zahájení súťažnej streľby
Varovanie
Vedúci tímu – zodpovednosť
Veterné zástavky 50 a 300 m
Veterné zástavky 50 a 300 m – kontrola pred prípravou
Vodorovné odchýlky stredov terčov
Vybavenie a oblečenie
Vyhlásenie výsledkov
Výhody oproti ostatným
Výmena alebo dopĺňanie – plynový alebo vzduchový valec
Výmena alebo oprava zbrane – žiadny pridaný čas
Výmena zbrane alebo vybavenia
Výpadok EST na 10 a 50 m
Výpadok jedného terča
Výpadok všetkých terčov na strelisku – postup
Vyrušenie
Výsledková listina – obsah
Výsledková tabuľa na strelisku
Výsledkové listiny – skratky
Výsledky družstiev v eliminácii na 50 a 300 m
Výška terčov
Výškové odchýlky streleckých stanovísk
Vzdialenosti streľby
Vzdialenosti streľby – meranie
Zadné karty a kontrolné listy 50 a 300m
Zadné terče 25m
Zadné terče 50 a 300m
Zaobchádzanie so zbraňami
Zaobchádzanie so zbraňami – po povele stop
Zaobchádzanie so zbraňami – vybratie z púzdra na palebnej čiare
Zameriavanie – nácvik
Zariadenie pre média
Zariadenie pre meranie ohybu podrážky
Zariadenie na meranie hrúbky
Zariadenie pre meranie tuhosti
Zásahy mimo kontrolné listy
132 z 135

24.5.2017 / 13:13:47

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

6.11.6
6.11.6.9c
6.11.6.7
6.11.6.1
6.11.6.2
6.11.6.3
6.11.6.8
6.11.6.6
6.11.6.7
6.11.6.5
6.11.6.4
6.2.4.2
6.11.3.1
6.11.3.2
6.2.3.6
6.2.1.5
6.13.4
6.13
6.12.6.3
6.13.2.2
6.11.1.2e
6.12.6.1a
6.4.11.11
6.14.4.2
6.4.4.6
6.10.4
6.1.2e
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Zásahy v cudzom terči
Zásahy v cudzom terči – 300 m EST
Zásahy v cudzom terči - anulovanie zásahu
Zásahy v cudzom terči - hodnotenie
Zásahy v cudzom terči – nástrel v cudzom nástrelnom terči
Zásahy v cudzom terči – nástrel v cudzom súťažnom terči
Zásahy v cudzom terči – nepotvrdené rozhodcom na palebnej čiare
Zásahy v cudzom terči – odmietnutie cudzej rany
Zásahy v cudzom terči – strelec nevystrelil – potvrdené
ÚR
Zásahy v cudzom terči – určenie nepotvrdeného cudzieho
zásahu
Zásahy v cudzom terči – určenie potvrdeného cudzieho
zásahu
Zásobník na stlačený vzduch – životnosť tlakových nádob
Prerušenie streľby na viac ako 3 minúty
Prerušenie streľby na viac ako 5 minút alebo presun strelca
Zastavenie streľby po povele stop
Zastavenie streľby v záujme bezpečnosti členom JURY
alebo funkcionárom
Závada – ak nezavinená – dodatočné nástrelné rany
Závady zbraní alebo streliva
Závažné porušenie bezpečnosti
Zavinené závady
Zostávajúci čas
Zjavné porušenie pravidiel
Skúška zbraní (funkčnosť)
Skratky vo výsledkových listinách
Zmena veterných zástaviek pred časom na nástrel
Zmena z nástrelu na pretek
Znalosť pravidiel
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Poznámky k prekladu
Povely
V preklade pravidiel sú povely preložené do slovenského jazyka. Vzhľadom k tomu, že pri medzinárodných pretekoch sa musí veliť a hlásiť zásahy v anglickom jazyku, sú v nasledujúcej tabuľke uvedené slovenské aj anglické verzie povelov a základných pojmov a základné číslovky s približnou výslovnosťou:
Slovensky

Anglicky

Výslovnosť

Nabíjať

load

loud

Štart

start

start

Stop

stop

stop

Vybiť

unload

anloud

Príprava začína teraz

preparation begins now

priperejšn bigins nau

Nástrel

sighting

sajtyng

Nástrelný výstrel (-y, série)

sighting shot (shots, series)

sajtyng šot (šots, sirís)

Pretek

competition

kompetyšn

10 (5) minút

10 (5) minutes

ten (fajf) minyts

Pre nástrelnú sériu – nabíjať
8 (6, 4) s série
150 (20, 10) s série

for the sighting series – load
8 (6, 4) s series
150 (20, 10) s series

fór δe sajtyng sirís – loud
ejt (six, fór) seknds sirís
uan handrd end fifty (tventy, ten)
seknds sirís

Pre prvý súťažný výstrel – na- for the first competition shot – fór δe férst kompetyšn šot – loud
bíjať
load
Pre ďalší súťažný výstrel nabíjať
Pre prvú súťažnú sériu (ranu) –
nabíjať
Pre ďalšiu súťažnú sériu (ranu)
nabíjať

for the next competition shot –
load
for the first competition series
(shot) – load
for the next competition series
(shot) – load

fór δe next kompetyšn šot - loud

Pozor

attention

etenš

3 – 2 – 1 – štart

3 – 2 – 1 – start

θrí – tú – uan - start

Čas na nástrel – štart

sighting time – start

sajtyng tajm – start

30 sekúnd

30 s

θérty seknds

Terče vymeniť

change targets

čejndž tárgets

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zíro uan tú θrí fór fajf six sevn ejt najn ten

fór δe férst kompetyšn sirís (šot) –
loud
fór δe next kompetyšn sirís (šot) loud

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ílevn tvelf qértýn fórtýn fiftýn sixtýn sevntýn ejtýn najntýn tventy
21 22 23 .... 30 31 .... 40 50

tventy uan, tventy tú, tventy θrí ... θérty, θérty uan ... fórty, fifty

Znaky δ a θ označujú znelé a neznelé th. Vyslovujú sa približne takto:
•

δ ako dz s jazykom medzi zubmi

•

θ ako ts s jazykom medzi zubmi
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Disciplíny
ISSF zmenila a zjednotila názvy disciplín tak, aby vyhovovali olympijskému informačnému systému.
V preklade pravidiel nie sú názvy disciplín preložené, ale sú uvádzane slovenské názvy bežne používané v SR. V medzinárodných pretekoch a v anglickom jazyku sa však musia používať originálne názvy disciplín podľa tabuľky:
Používaný názov

Kategória
muži
Ľubovoľná malokalibrovka 60 výstrelov
juniori
ženy
Športová malokalibrovka 60 výstrelov
juniorky
muži
Ľubovoľná malokalibrovka 3x40 výstrelov
juniori
ženy
Športová malokalibrovka 3x20 výstrelov
juniorky
muži
Veľkokalibrová terčovnica 60 výstrelov
ženy
Veľkokalibrová terčovnica 3x40
muži
Veľkokalibrová terčovnica 3x20
ženy
Štandartná puška 3x20 výstrelov
muži
muži
Vzduchová puška 60 rán
juniori
ženy
Vzduchová puška 40 rán
juniorky
muži
Ľubovoľná pištoľ 60 rán
juniori
ženy
Športová pištoľ 30+30 rán
juniori
juniorky
muži
Rýchlopalná pištoľ 60 rán (2x30)
juniori
Veľkokalibrová pištoľ 30+30 rán
muži
muži
Štandartná pištoľ 3x20 rán
juniori
muži
Vzduchová pištoľ 60 rán
juniori
ženy
Vzduchová pištoľ 40 rán
juniorky
muži
50 m Bežiaci terč 30+30
juniori
muži
50 m Bežiaci terč 40 mix
juniori
muži
10 m Bežiaci terč 30+30
juniori
ženy
10 m Bežiaci terč 20+20
juniorky
muži
juniori
10 m Bežiaci terč 40 mix
ženy
juniorky
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Názov ISSF
50 m Rifle Prone Men
50 m Rifle Prone Junior Men
50 m Rifle Prone Women
50 m Rifle Prone Junior Women
50 m Rifle 3 Positions Men
50 m Rifle 3 Positions Junior Men
50 m Rifle 3 Positions Women
50 m Rifle 3 Positions Junior Women
300 m Rifle Prone Men
300 m Rifle Prone Junior Men
300 m Rifle 3 Positions Men
300 m Rifle 3 Positions Women
300 m Standart Rifle Men
10 m Air Rifle Men
10 m Air Rifle Junior Men
10 m Air Rifle Women
10 m Air Rifle Junior Women
50 m Pistol Men
50 m Pistol Junior Men
25 m Pistol Women
25 m Pistol Junior Men
25 m Pistol Junior Women
25 m Rapid Fire Pistol Men
25 m Rapid Fire Pistol Junior Men
25 m Center Fire Pistol Men
25 m Standard Pistol Men
25 m Standard Pistol Junior Men
10 m Air Pistol Men
10 m Air Pistol Junior Men
10 m Air Pistol Women
10 m Air Pistol Junior Women
50 m Running Target Men
50 m Running Target Junior Men
50 m Running Target Mixed Men
50 m Running Target Mixed Junior Men
10 m Running Target Men
10 m Running Target Junior Men
10 m Running Target Women
10 m Running Target Junior Women
10 m Running Target Mixed Men
10 m Running Target Mixed Junior Men
10 m Running Target Mixed Women
10 m Running Target Mixed Junior Women
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