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8.1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

8.1.1

Tieto pravidlá sú súčasťou pravidiel športovej streľby ISSF a
platia pre všetky pištoľové disciplíny.

8.1.2

Všetci pretekári, vedúci družstiev a všetci funkcionári musia
byť oboznámení s týmito pravidlami a musia ich dodržiavať.
Každý strelec je povinný správať sa v súlade s týmito pravidlami.

8.1.3

Ak pravidlo platí pre strelcov pravákov, platí pre strelcov ľavákov jeho zrkadlovo symetrické znenie.

8.1.4

Ak pravidlo neplatí vyslovene pre disciplíny mužov alebo
žien, aplikuje sa rovnako pre mužské aj ženské disciplíny.

8.2

BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ JE MIMORIADNE DÔLEŽITÁ
Všeobecné technické pravidlá (6.2).

8.3

USTANOVENIA PRE STRELNICE A TERČE
Špecifikácie terčov (6.3).
Špecifikácie strelníc a vybavenie (6.4).

8.4

VYBAVENIE A STRELIVO

8.4.1

PARAMETRE

8.4.1.1

Pažby. Pozri rozmery a detaily v tabuľkách špecifikácií a
rozmerov( tabuľky 8.12, 8.13).
a) Pažba, ani akákoľvek iná časť pištole nesmie byť v žiadnom smere rozšírená alebo skonštruovaná tak, aby
akýmkoľvek spôsobom poskytovala oporu mimo ruky. Pri
držaní pištole v normálnej streleckej polohe musí zápästie
zostať bez opory, viditeľne voľné. Na ruke v ktorej strelec
drží pištoľ, je zakázané mať náramky, náramkové hodinky, manžety a podobné predmety.
b) Nastaviteľné pažby sú povolené za predpokladu, že aj v
prípade nastavenia na strelcovu ruku zodpovedajú pravidlám danej disciplíny. Po kontrole zbrane preberacou komisiou sa nastavenie nesmie zmeniť spôsobom odporujúcim pravidlám ISSF.
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8.4.1.2

HLAVNE:

POZRI TABUĽKA ŠPECIFIKÁCIÍ PIŠTOLÍ ( 8.12.)

8.4.1.3

MIERIDLÁ: POZRI TABUĽKA ŠPECIFIKÁCIÍ PIŠTOLÍ
a) Povolené sú iba otvorené mieridlá. Mieridlá s vláknovou
optickou, opatrené reflexným náterom, zrkadlové, teleskopické, laserové, mieridlá s opticky premietaným bodom
a iné im podobné mieridlá sú zakázané.
b) Je zakázané používať akékoľvek zameriavacie zariadenie, ktoré je schopné aktivovať spúšťový mechanizmus.
c) Nie sú povolené žiadne ochranné kryty na muške alebo
na cieľniku.
d) Pištole na 10 a 25 metrov sa musia zmestiť do meracej
krabice s kompletným zameriavacím zariadením.
e) ( tab.8.12).
f) Korekčné šošovky alebo filtre nesmú byť upevnené na
pištoli.
g) Korekčné okuliare alebo filtre, farebné šošovky môže mať
iba strelec.

8.4.1.4

ELEKTRONICKÉ SPÚŠTE SÚ POVOLENÉ ZA TÝCHTO PODMIENOK:
a) všetky ich súčasti sú trvalo pripevnené alebo umiestnené
vo vnútri pištoľového rámu a pažby;
b) spúšť je ovládaná rukou, ktorá drží pištoľ;
c) všetky súčasti spúšte musia byť predložené spolu s pištoľou na kontrolu preberacej komisii;
d) pištoľ so všetkými inštalovanými komponentmi spúšte
zodpovedá pravidlám určujúcim rozmery a hmotnosť.

8.4.1.5

Zachytávače nábojníc sú povolené za predpokladu, že pištoľ vyhovuje všetkým pravidlám (rozmery a hmotnosť) aj po
ich montáži.

8.4.1.6

Zariadenie pre redukciu pohybu a vibrácií. Je zakázaný
akýkoľvek mechanizmus alebo systém, ktorý aktívne redukuje, spomaľuje alebo minimalizuje vibrácie pohybu pred výstrelom.
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MERANIE ODPORU SPÚŠTE

Odpor spúšte musí byť meraný starostlivo, so skúšobným
závažím zaveseným v blízkosti stredu spúšte, pričom hlaveň
musí byť držaná vo zvislej polohe (pozri obrázok). Závažie
musí byť umiestnené na vodorovnej ploche a viditeľne zdvihnuté. Meranie musí vykonať rozhodca (preberacia komisia).
Odpor spúšte nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu počas
celej súťaže. Pri meraní sú povolené maximálne tri pokusy.
Pri neúspešnosti kontroly sa táto môže po úprave zopakovať.
Ak sa skúša vzduchová alebo plynová pištoľ, musí dôjsť k
uvoľneniu hnacej náplne.
8.4.2.1

Meranie odporu spúšte sa musí vykonať podľa nasledujúcich
obrázkov. Závažie musí byť vybavené kovovým alebo gumeným hrotom. Okrúhle ukončenie alebo valec nie sú povolené.
Závažie musí byť pevné, nesmie obsahovať pružiny ani iné
podobné zariadenie.
KOVOVÉ OSTRIE

kovové ostrie
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POGUMOVANÉ OSTRIE

guma

guma

8.4.2.2

Príslušné testovacie závažie na skúšanie odporu spúšte musí byť prístupné strelcom na strelisku pred súťažou a počas
nej, ako aj pred finálovou súťažou, aby si mohli preveriť, či
sa odpor spúšte nezmenil tak, že nezodpovedá pravidlám.

8.4.2.3

Vo všetkých kvalifikačných pretekoch v disciplínach na 10
metrov a po každej časti preteku na 25 metrov sa musí vykonávať náhodná kontrola odporu spúšte ihneď po skončení
poslednej série. V disciplíne štandardná pištoľ sa test vykoná
po vystrelení 60 rán, pokiaľ sa disciplína strieľa v dvoch častiach (30 + 30 rán), po každej časti. Z každej sekcie streliska
(alebo z každých ôsmych stanovíšť vo vzduchovej pištoli)
vylosuje jury podľa štartovných čísel najmenej jedného strelca. Rozhodca na strelisku musí vykonať kontrolu skôr, ako
strelci uložia pištole do puzdier. Pri meraní sú povolené maximálne tri pokusy. Strelec, ktorého pištoľ pri tejto kontrole
nevyhovie meraniu alebo vylosovaný strelec nepredloží pištoľ na kontrolu, musí byť diskvalifikovaný.

8.4.3

ŠPECIFICKÉ PREDPISY PRE PIŠTOĽ NA 25, 50 A 10 M

8.4.3.1

ŠPECIFICKÉ PREDPISY PRE MALOKALIBROVÚ A VEĽKOKALIBROVÚ
PIŠTOĽ NA 25 M
a) Strelec musí použiť rovnakú pištoľ vo všetkých častiach
a sériách preteku, pokiaľ nedôjde pre poruchu k jej vyradeniu z činnosti.
b) Os hlavne musí prechádzať ponad hornú časť ruky (medzi
palcom a ukazovákom), držiacej pištoľ v normálnej streleckej polohe.
c) Dĺžka hlavne sa meria (viď tabuľku špecifikácií pištolí):
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hlaveň aj s nábojovou komorou,
len hlaveň (bez valca).

Malokalibrová pištoľ
Môže sa použiť akákoľvek pištoľ kalibru 5,6 mm (.22“) pre
náboje s okrajovým zápalom typu Long Rifle, s výnimkou
jednoranných pištolí, ktoré vyhovujú špecifikácii v tabuľke.

8.4.3.3

Veľkokalibrová pištoľ 25 m
Môže sa použiť akákoľvek pištoľ pre náboje so stredovým
zápalom kalibru 7,62 až 9,65 mm (.30“ až .38“), s výnimkou
jednoranných pištolí, ktoré vyhovujú špecifikáciám v tabuľke.

8.4.3.4

Ľubovoľná pištoľ 50 m
a) Môže sa použiť akákoľvek pištoľ kalibru 5,6 mm (.22“) pre
náboje s okrajovým zápalom typu Long Rifle.
b) Je povolené použitie krytu na ruku, ktorý nesmie prekrývať zápästie.

8.4.3.5

VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ
Môže sa použiť akákoľvek pištoľ kalibru 4,5 mm plnená
vzduchom, CO2 alebo piestovým mechanizmom, ktorá zodpovedá pravidlám pištoľových disciplín.

8.4.4

STRELIVO
Povolené sú akékoľvek strely vyrobené z olova alebo iného
mäkkého materiálu. Plášťové strely nie sú povolené. Jury
môže pre kontrolu odobrať vzorku zo strelcovho streliva.
Disciplína

Vzduchová pištoľ

Kaliber

Ďalšie špecifikácie

4,5 mm (.177“)

Z bezpečnostných dôvodov
Veľkokalibrová piš- 7,62 – 9,65 mm
nie je povolené strelivo typu
toľ
(.30“ - .38“)
Magnum
5,6 mm (.22“ Okrajový zápal, LONG
Ľubovolná pištoľ
LR)
RIFLE (LR)
Okrajový zápal (LR),
Rychlopalná pištoľ:
5,6 mm (.22“ váha strely min. 2,53g = 39gr;
Malokalibrová pištoľ
LR)
priemerná úsťová rýchlosť
min. 250 m/s vo vzdialenosti 3
m od ústia hlavne

8.4.4.1

Meranie rýchlosti strely sa vykonáva meracím zariadením
schváleným technickým delegátom a zodpovedajúcim meradlu ISSF. Zariadenie musí byť k dispozícii na strelnici.

8.4.4.2

Meranie rýchlosti strely sa vykoná zakaždým u najmenej jed-
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ného strelca z každej zmeny. Preberacia komisia dozerá na
výber strelca. Pred každou 30 rannou časťou kvalifikačných
pretekov odoberie člen jury 10 nábojov z tých, ktoré strelec
používa. (Strelec je povinný mať pripravených minimálne 50
nábojov). Rozhodca náboje vloží do obálky, zalepí
a odovzdá komisii, vykonávajúcej meranie. Po skončení
zmeny sa vybratý strelec dostaví ku kontrolnej komisii. Tá
nabije do zásobníka tri (3) náboje a strelcovou pištoľou ich
vystrelí a zaznamená rýchlosť každej strely. Pri menšom
priemere ako 250,0 m/s sa test opakuje. Ak je po výstrele
šiestich (6) striel priemer menší ako 250,0 m/s, strelec musí
byť diskvalifikovaný.
8.5

STRELECKÁ OBUV

8.5.1

Je povolená iba nízka topánka, ktorá neprekrýva členok
(z vnútra ani z vonka). Podrážka musí byť v celej prednej
časti ohybná.

8.5.2

Strelci smú používať vyberateľné vložky, ktoré musia byť
v prednej časti ohybné.

8.5.3

Pre meranie ohybu sa musí použiť schválené meradlo ISSF.

8.5.4

Aby strelec preukázal, že je topánka ohybná, musí po celú
dobu na strelnici aj dejisku pretekov chodiť normálne (päta –
špička). Pri prvom porušení bude strelec varovaný, pri následnom potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov alebo diskvalifikovaný.

8.5.5

Zariadenie na meranie ohybu podrážky. Zariadenie na meranie ohybu podrážky musí byť schopné presne zmerať uhol
o ktorý sa podrážka zohne nahor presne definovaným momentom sily.

8.5.6

Špecifikácia ohybnosti topánky. Podrážka streleckej topánky
sa musí zohnúť o najmenej 22,5° , ak v oblasti opätku pôsobí
sila vyvolaná momentom 15 Nm, pričom topánka je upätá
v meracom zariadení.

8.6

Príslušenstvo

8.6.1

POZOROVACIE ĎALEKOHĽADY
Na sledovanie zásahov a vetra je povolené použiť ďalekohľad, ktorý nie je namontovaný na pištoli, len pri pretekoch
na 25 a 50 m.
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KUFRÍKY NA PRENOS PIŠTOLÍ
Na prenos pištolí a ostatného vybavenia môžu strelci používať kufríky. Vo finále na streleckom stanovisku nesmú byť
žiadne kufríky ani batožina.

8.6.3

PODPERY PRE PIŠTOĽ
Pre podperu pištole medzi výstrelmi môžu strelci použiť na
stolíku oporu alebo kufrík. Celková výška stolíku s podporou
však nesmie presiahnuť 1,00 m (6.4.11.10). Kufríky na pištole (8.6.2) sa smú pri eliminačných a kvalifikačných pretekoch
použiť ako podpera, pokiaľ celková výška nepresiahne 1,00
m. Pri finále sú však kufríky ako podpery zakázané.

8.7

Priebeh a pravidlá súťaží

8.7.1

STRELECKÝ POSTOJ
Strelec musí stáť voľne, bez opory, s obidvomi nohami
a topánkami vo vnútri streleckého stanovišťa. Pištoľ môže
držať len v jednej ruke a rovnakou rukou musí byť ovládané
aj spúšťanie. Zápästie musí byť viditeľne voľné, bez podpory.

8.7.2

POHOTOVOSTNÝ POSTOJ
Pri disciplínach v streľbe na otočné terče na vzdialenosť 25
m (rýchlopalná pištoľ, športová a veľkokalibrová pištoľ –
streľba na otočné terče a štandardná pištoľ pri 20 a 10 sekundových sériách) musí strelec začínať streľbu z pohotovostného postoja. V pohotovostnom postoji smeruje strelcova ruka šikmo nadol v uhle nie väčšom ako 45° stupňov od
zvislice, ale nie na podlahu za palebnú čiaru – smerom do
strelišťa. Medzi jednotlivými výstrelmi sa zbraň nesmie dotýkať stolíka. V tejto polohe sa rameno nesmie viditeľne pohybovať po celú dobu čakania na otočenie terčov alebo ak sú
použité elektronické terče, na rozsvietenie zeleného svetla.
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PORUŠENIE PRAVIDIEL PRE POHOTOVOSTNÚ POLOHU
K porušeniu pravidla pre pohotovostnú polohu dôjde, ak strelec v disciplínach rýchlopalná pištoľ, športová a veľkokalibrová pištoľ – streľba na otočné terče a štandardná pištoľ – 20s
a 10s séria:
a) zodvihne ruku s pištoľou skôr a tento pohyb je súčasťou
dvihnutia ruky (súvislý pohyb);
b) ruka nie je dostatočne spustená;
c) zodvihne ruku nad 45°skôr ako sa zasvieti zelené svetlo
alebo sa terče začnú otáčať.

8.7.4

POSTUP PRI PORUŠENÍ PRAVIDLA PRE POHOTOVOSTNÚ POLOHU
Ak dôjde k porušení pravidla pre pohotovostnú polohu:

a) Strelec bude členom jury (rozhodcom) napomenutý, séria
sa zaznamená a opakuje;
b) V disciplíne rýchlopalná pištoľ bude strelcovi priznaná nižšia hodnota na každom terči, v ostatných disciplínach sa
prizná päť najnižších hodnôt zásahov z oboch sérií (poprípade troch sérií, ak došlo súčasne k závade);
Pistol_2018
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c) Ak sa chyba opakuje v 30 rannej polovici pretekov
v disciplíne
rýchlopalná
pištoľ,
športová
pištoľ
a veľkokalibrová pištoľ – streľba na otočné terče alebo
v kombinovanej časti 20s a 10s sérií disciplíny štandardná
pištoľ, postup sa opakuje a navyše sa strelec potrestá odpočtom dvoch (2) bodov z výsledku;
d) Pri treťom porušení tohto pravidla bude strelec diskvalifikovaný.
8.7.5

PIŠTOĽOVÉ DISCIPLÍNY
Tabuľka pištoľových disciplín (8.11)

8.7.6

PRAVIDLÁ PRETEKOV

8.7.6.1

Čas na prípravu disciplíny na 25 m
a) Strelci sa musia hlásiť na svojej sekcii strelišťa, musia
však počkať, až budú vyzvaní k nástupu na strelecké stanovište.
b) Ak už predchádzajúca zmena ukončila streľbu, môžu byť
strelci vyzvaní k nástupu na strelecké stanovište ešte pred
začiatkom prípravného času. Manipulovať so zbraňami
môžu až po vydaní príslušného povelu.
c) Pred začatím prípravného času musí Jury a úsekoví rozhodcovia skončiť kontrolu príslušných dokladov a pod..
d) Príprava začína na povel „ČAS NA PRÍPRAVU ZAČÍNA –
TERAZ“. (PREPARATION TIME BEGINS NOW). Počas
času na prípravu musia byť vystavené terče, otočené k
strelcom. V priebehu času na prípravu, môžu strelci manipulovať na palebnej čiare s pištoľami, strieľať nasucho a
cvičiť zameriavanie.
e) Čas na prípravu povolený pred začatím pretekov ak nasleduje:
Štandardná pištoľ
5 minút
Športová a veľkokalibrová pištoľ – streľba na pevný terč
5 minút
Rýchlopalná pištoľ, športová a veľkokalibrová pištoľ – 3 minúty
streľba na otočný terč
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8.7.6.2

SÚŤAŽE NA 25 M
a) Pri všetkých disciplínach na 25 m sa čas meria od okamihu, keď sa rozsvieti zelené svetlo (alebo keď sa terče začnú otáčať do čelnej polohy) až do okamihu, keď sa rozsvieti červené svetlo (alebo keď sa terče začnú otáčať
späť). Pri použití EST je povolené predĺženie času svitu
zeleného svetla o + 0,1 s.
b) Otáčanie terčov alebo rozsvecovanie svetiel môže ovládať
operátor terčových zariadení, ktorý sa nachádza za palebnou čiarou. Musí byť umiestnený tak, aby nerušil strelcov, ale zároveň musí byť pod zrakovou a sluchovou kontrolou úsekového rozhodcu. Terče môžu byť ovládané aj
úsekovým rozhodcom pomocou diaľkového ovládania.
c) Nabíjanie: Pri všetkých tréningoch a kvalifikačných súťažiach na 25 m, sa môže pištoľ, jeden zásobník, nabiť najviac piatimi nábojmi, na povel „NABÍJAŤ“ (LOAD). Nie je
povolené nabíjať do zásobníka alebo valca nič iné.
d) Ak strelec nabije pištoľ viac nábojmi alebo nabije viac ako
jeden (1) zásobník na akýkoľvek povel „NABÍJAŤ“
(LOAD), alebo pri dostrele viac nábojmi, musí byť potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov z výsledku danej série.
e) Strelec, ktorý vystrelí pred povelom NABÍJAŤ (LOAD),
musí byť diskvalifikovaný.
f) Vybíjanie. Pri všetkých disciplínach musí byť po ukončení
série alebo časti súťaže vydaný povel „VYBIŤ“
(UNLOAD). Strelec musí vždy po ukončení série (pokiaľ
nemá poruchu), alebo po tomto povele vybiť pištoľ.

8.7.6.3

RÝCHLOPALNÁ PIŠTOĽ NA 25 M
a) Súťaž sa skladá zo 60 súťažných výstrelov rozdelených
do dvoch častí po 30 výstreloch. Každá časť je ďalej rozdelená na 6 sérií po piatich výstreloch, a to dve série v
čase po 8 sekúnd, dve série v čase po 6 sekúnd a dve série v čase po 4 sekundách. V každej sérii sa strieľa po
jednom výstrele, do každého z piatich terčov, v čase stanovom pre danú sériu.
b) Pred začiatkom každej časti môže strelec vystreliť jednu
nástrelnú sériu piatich rán v čase 8 sekúnd.
c) Všetka streľba (nástrelné aj súťažné série) sa vykonáva
na povel. Obaja strelci v jednej sekcii strelišťa musia strieľať súčasne, ale organizátori môžu vykonať takú úpravu,
aby sa dalo strieľať súčasne na viacerých sekciách streliš-
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ťa podľa centrálnych povelov.
d) Ak musí niektorý zo strelcov, ktorí strieľajú súčasne, opakovať pre poruchu sériu, bude ju opakovať súčasne s nasledujúcou súťažnou sériou ostatných strelcov v stanovenom čase. Ak už ostatní strelci ukončili obe série v stanovenom čase, bude ju opakovať bezprostredne. V každej
sekcii strelišťa je možné postupovať nezávisle na ostatných.
e) Skôr ako vydá úsekový rozhodca povel „NABÍJAŤ“, musí
ohlásiť čas pre série (ako napr. „séria za osem sekúnd“(EIGHT SECOND SERIES) alebo „séria za šesť sekúnd“(SIX SECOND SERIES) a pod.), alebo musí byť čas
pre sériu ukázaný iným spôsobom, napríklad použitím číselných značiek dostatočnej veľkosti, aby ich mohol rozoznať každý strelec. Ako náhle vydá úsekový rozhodca povel „NABÍJAŤ“ (LOAD), musia sa strelci ihneď pripraviť ku
streľbe, a to v čase jednej minúty.
f) Po uplynutí jednej minúty, vydá úsekový rozhodca povel:
Terče sa otočia do skrytej polohy (pri použití EST svie„POZOR“
ti červené svetlo). Strelci sú povinní zaujať pohoto„ATTENTION“ vostný postoj
Po uplynutí 7 sekúnd (± 0,1s) sa zažne zelené svetlo
na požadovaný čas (+0,1 s), pri použití papierových
terčov sa terče otočia do čelnej polohy.

g) Pred každou sériou musí strelec spustiť ruku a zaujať pohotovostnú polohu.
h) Terče sa musia otočiť do čelnej polohy alebo sa musí rozsvietiť zelené svetlo za 7 sekúnd (± 0,1s) po povele
POZOR
i) Strelec smie pištoľ zodvihnúť až v okamihu, kedy sa rozsvieti zelené svetlo alebo sa terče otočia do čelnej polohy.
j) V každej sérii strelec vystrelí 5 výstrelov.
k) Séria sa považuje za začatú v okamžiku, keď bol vydaný
povel „POZOR“ (ATTENTION). Každý výstrel po tomto
okamžiku sa počíta do súťaže.
l) Po odstrieľaní každej série, musí byť najmenej (1) minútová prestávka, pred ďalším povelom „NABÍJAŤ“.
m) Určený čas pre nasledujúcu zmenu má byť dostatočný,
aby zmeny mohli v tomto čase začať. Minimálny čas medzi začiatkom nasledujúcich zmien je 30 minút, ak to program dovoľuje môže byť dlhší.
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ŠPORTOVÁ PIŠTOĽ A VEĽKOKALIBROVÁ PIŠTOĽ NA 25 M
Program obidvoch disciplín sa skladá zo 60 súťažných výstrelov, rozdelených do dvoch častí po 30 výstrelov:
Časť

1. streľba na pevné terče
2. streľba na otočné terče

Počet sérií/výstrelov

Čas pre jednu
súťažnú
a nástrelnú sériu

6 sérií po 5 výstreloch
6 sérií po 5 výstreloch

5 minút
pozri ďalej

a) Pred začatím každej časti, môže strelec vystreliť jednu
nástrelnú päťranovú (5) sériu.
b) Úsekový rozhodca musí vydať povel „NABÍJAŤ“. Po povele „NABÍJAŤ“, musia strelci nabiť pištoľ daným počtom
nábojov a pripraviť sa k streľbe do jednej minúty.
c) Po povele „VYBIŤ“, vydaného na konci nástrelu alebo súťažnej série, musí byť prestávka 1 minúta. Až po jej uplynutí môže rozhodca vydať povel „NABÍJAŤ“ pre následnú
sériu.
d) Streľba sa začne po vydaní príslušného povelu alebo signálu.
e) Všetci strelci musia ukončiť streľbu na pevné terče skôr,
ako začne streľba na otočné terče.
f) Počas každej série sa terče 5 krát ukážu (otočia sa do
čelnej polohy zakaždým na 3 sekundy (-0,0s / +0,2s), pri
použití EST zhasne zelené svetlo po uplynutí 3,1 s. Čas
medzi každým ukázaním (terče obrátené v bočnej polohe)
alebo čas svietenia červeného svetla, musí byť 7 sekúnd
(±1s). Pri každom otvorení terčov sa smie vystreliť len jeden výstrel. Pri použití EST zhasne zelené svetlo po 3,1
s ale systém zaznamená výstrel po 0,2 s od zhasnutia
v súlade s pravidlom VTP 6.4.13.
g) Všetci strelci strieľajú nástrelné série, aj súťažné série, v
rovnakom čase a na jednotné povely:
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„PRE NÁSTRELNÚ
SÉRIU – NABÍJAŤ“
„FOR THE SIGHTING

Všetci strelci nabíjajú do jednej (1) minúty

SERIES LOAD“

PRE PRVÚ/ĎALŠIU
SÚŤAŽNÚ SÉRIU –
NABÍJAŤ“

Všetci strelci nabíjajú do jednej (1) minúty

„FOR THE FIRST/NEXT
COMPETITION SERIES
LOAD“

„POZOR“
„ATTENTION“

Na tento povel sa rozsvieti červené svetlo
alebo sa otočia terče do skrytej polohy. Po
uplynutí 7 sekúnd (±0,1s) sa rozsvieti zelené svetlo alebo sa terče otočia do čelnej
polohy.

h) Pred každým výstrelom musí strelec spustiť ruku a zaujať
pohotovostný postoj.
i) Pištoľ sa počas série nesmie opierať o lavicu alebo strelecký stolík.
j) Séria sa považuje za zahájenú od okamžiku, keď sa po
povele „POZOR“ rozsvieti červené svetlo, alebo terče otočia do bočnej polohy. Od tohto okamžiku sa každý výstrel
počíta do súťaže.
8.7.6.5

ŠTANDARDNÁ PIŠTOĽ NA 25 M
Súťaž sa skladá zo 60 výstrelov rozdelených do 3 častí po
20 výstreloch. Každá časť pozostáva zo 4 sérií po 5 výstreloch:
Časť

1.
2.
3.

Počet sérií / výstrelov

4 série po 5 výstreloch
4 série po 5 výstreloch
4 série po 5 výstreloch

Čas na jednu sériu

150 sekúnd
20 sekúnd
10 sekúnd

a) Pred začiatkom súťaže môže strelec vystreliť jednu nástrelnú sériu piatich výstrelov v čase 150 s.
b) Predtým, ako úsekový rozhodca dá povel „NABÍJAŤ“, musí oznámiť čas série (150 sekundová séria, alebo 20 sekundová séria atď.), alebo čas série musí byť ukázaný
číslom v dostatočnej veľkosti viditeľnej strelcom.
c) Keď úsekový rozhodca vydá povel „NABÍJAŤ“, musia sa
strelci bezprostredne pripraviť pre ich sériu do jednej minúty.
d) Po uplynutí jednej minúty, vydá rozhodca na strelišti povel:
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„POZOR“

Na tento povel sa rozsvieti červené svetlo alebo sa oto„ATTENTION“ čia terče do skrytej polohy.
Po uplynutí 7 sekúnd (±1s) sa rozsvieti zelené svetlo
alebo sa terče otočia do čelnej polohy.

e) Pred každou sériou, s výnimkou 150 sekundových sérií,
musí strelec spustiť ruku a zaujať pohotovostný postoj.
f) Séria sa považuje za začatú od okamžiku, keď sa po povele „POZOR“, rozsvietilo červené svetlo, alebo sa terče
otočili do bočnej polohy. Od tohto okamihu, sa každý výstrel počíta do súťaže.
g) Keď je nevyhnutné rozdeliť pretek na dve časti, každá
časť musí pozostávať z:
Časť

1.
2.
3.

Počet sérií / výstrelov

2 série po 5 výstreloch
2 série po 5 výstreloch
2 série po 5 výstreloch

Čas na jednu sériu

150 sekúnd
20 sekúnd
10 sekúnd

h) Pred začatím každej časti pretekov môže strelec vystreliť
jednu nástrelnú sériu piatich rán v časovom limite 150 s.

8.8

Prerušenia

8.8.1

SÚŤAŽE NA 25 M
Ak bola streľba prerušená z technických, alebo bezpečnostných dôvodov bez zavinenia strelca, postupuje sa nasledovne:
a) ak je doba prerušenia dlhšia ako 15 minút, musí jury povoliť jednu nástrelnú sériu piatich rán naviac;
b) v disciplínach rýchlopalná a štandardná pištoľ na 25 m sa
prerušená séria musí anulovať a opakovať. Strelcovi sa
musí zaznamenať a započítať hodnota opakovanej série;
c) v disciplínach veľkokalibrová a športová pištoľ na 25 m sa
musí prerušená séria dostreliť. Strelcovi sa zaznamená a
započíta hodnota dokončenej série;
d) pri streľbe na pevné terče, sa strelcovi poskytne na každý
dostreľovaný výstrel čas jedna (1) minúta.

8.8.2

CHYBNÉ VÝSTRELY V SÚŤAŽIACH NA 25 M

8.8.2.1

Výstrely navyše
Ak strelec vystrelí viac súťažných výstrelov na terč ako je
predpísané (8.11), alebo viac ako jeden výstrel pri jednom
otočení terča pri streľbe na otočný terč, hodnoty najlepších
zásahov na tomto terči sa nepočítajú do výsledku.
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a) Dva (2) body sa musia zraziť z výsledku série, za každý
vystrel v sérii naviac.
b) Táto zrážka je navyše k zrážke dvoch (2) bodov, ktorá má
byť uložená, keď strelec nabije viac nábojov.
c) Zrážka dvoch (2) bodov z výsledku, sa musí udeliť tiež za
každý prípad, keď strelec dvakrát vystrelí pri jednom otvorení terčov počas streľby na otočný terč v disciplínach
športová a veľkokalibrová pištoľ na 25 m.
8.8.2.2

Nadpočetné nástrelné výstrely
Ak strelec vystrelí viac nástrelných výstrelov, ako je určené
pravidlami alebo povolené úsekovým rozhodcom alebo jury,
musí byť za každý nástrelný výstrel navyše potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov z výsledku prvej súťažnej série. Táto
zrážka môže byť naviac ku zrážke dvoch bodov za náboj nabitý do zbrane navyše.

8.8.2.3

Predčasné a oneskorené výstrely
a) Všetky výstrely, vystrelené náhodne po povele
„NABÍJAŤ“, avšak pred oficiálnym začiatkom série, sa do
súťaže nesmú započítať, ale strelec musí byť potrestaný
zrážkou dvoch (2) bodov z nasledujúcej série. Tento trest
sa nepoužije pri nástrelných sériách. Strelec, ktorý náhodne vystrelil, nesmie pokračovať v streľbe, ale musí počkať, až ostatní strelci ukončia streľbu tejto série a potom
to signalizovať úsekovému rozhodcovi spôsobom, ako
keby došlo k poruche. Úsekový rozhodca mu potom povolí pokračovať a opakovať sériu spolu s nasledujúcou riadnou sériou v tejto časti súťaže. Poslednú sériu v tejto časti
súťaže bude strieľať bezprostredne po tom, ako všetci
strelci ukončili streľbu tejto časti súťaže. Ak strelec nedodrží tento postup a pokračuje v sérii, započíta sa mu náhodný vystrel ako chybený (nula).
b) Ak pri streľbe na pevný terč, strelec vystrelí po povele
alebo signáli „STOP“, musí sa počítať tento výstrel ako
chybený. Ak nie je možné jednoznačne určiť, o ktorý výstrel sa jedná, musí sa odpočítať hodnota najlepšieho výstrelu na tomto terči a vyhodnotiť ako nula.

8.8.2.4

Zásahy v cudzích nástrelných terčoch
Strelec nebude potrestaný, ak vystrelí nástrelný výstrel do
nástrelného terča iného strelca, ale nebude mu povolené výstrel opakovať. Ak sa nedá určiť jednoznačne o ktorý výstrel
sa jedná, má poškodený strelec nárok na opakovanie ná-
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strelneho výstrelu.
8.8.3

NESPRÁVNE POVELY PRI SÚŤAŽIACH NA 25 M
a) Ak v dôsledku nesprávneho povelu, alebo činnosti úsekového rozhodcu, nie je strelec pripravený ku streľbe keď je
daný signál k streľbe, musí držať pištoľ namierenú smerom šikmo nadol k terčom, zdvihnúť druhú ruku a ihneď
po ukončení série informovať úsekového rozhodcu alebo
člena jury.
b) Ak strelcova reklamácia bude uznaná, strelcovi musí byť
dovolené sériu odstrieľať.
c) Ak strelcova reklamácia nebude uznaná, strelec môže sériu odstrieľať, musí však byť potrestaný zrážkou dvoch (2)
bodov z výsledku tejto série.
d) Ak strelec po nesprávnom povele alebo činnosti, vystrelil
prvý výstrel do série, protest nesmie byť uznaný.

8.8.4

VYRUŠENIA
Ak si strelec myslí, že bol počas streľby vyrušený, musí skloniť pištoľ 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:

a) séria (rýchlopalná a štandardná pištoľ na 25 m) sa musí
anulovať a strelec môže sériu opakovať.
b) výstrel (športová a veľkokalibrová pištoľ na 25 m) sa musí
anulovať a strelec môže výstrel opakovať a dokončiť sériu.
Ak strelcova reklamácia nebude uznaná:

a) ak strelec sériu ukončil, hodnota zásahu, alebo série sa
mu musí priznať;
b) ak strelec, v dôsledku reklamovaného vyrušenia, sériu
nedokončil, môže sériu opakovať, alebo dokončiť. Hodnotenie a tresty sú nasledovné:
c) v disciplíne rýchlopalná pištoľ môže strelec sériu opakovať, ako výsledok sa mu započíta súčet najnižšie hodnotených vstrelov na každom terči;
d) v disciplíne štandardná pištoľ môže strelec sériu opakovať, ako výsledok sa mu započíta päť najnižšie hodnotených vstrelov v terči;
e) v disciplínach športová a veľkokalibrová pištoľ môže strelec sériu dokončiť, ako výsledok sa mu započíta súčet
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hodnôt vstrelov v terči;
f) z výsledku opakovanej, alebo dostreľovanej série sa odrátajú dva trestné body;
g) v každej opakovanej sérii musí byť na terč vystrelených
všetkých päť výstrelov. Každý výstrel, ktorý nebol vystrelený, alebo nezasiahol terč, musí byť hodnotený ako nula.
8.8.5

NEPRAVIDEĽNOSTI V ČASOVANÍ

8.8.5.1

Ak strelec nadobudne dojem, že časový interval, medzi povelom špecifikovaným v pravidlách a zeleným svetlom, signalizujúcim otočenie terčov bol príliš krátky, alebo príliš dlhý
a nezodpovedá časovému intervalu predpísanému pravidlami, musí držať pištoľ namierenú šikmo nadol k terčom a
ihneď informovať úsekového rozhodcu, alebo člena jury
zdvihnutím voľnej ruky. Nesmie pri tom vyrušovať iných
strelcov.
a) Ak je strelcova reklamácia uznaná za oprávnenú, môže
začať znovu.
b) Ak strelcova reklamácia nie je uznaná za oprávnenú, môže strelec odstrieľať sériu, ale musí byť potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov z výsledku tejto série.
c) Ak už strelec vystrelil prvý výstrel v sérii, protest tohto
druhu nesmie byť prijatý.

8.8.5.2

Ak má strelec dojem, že čas pre sériu bol príliš krátky, môže
na to upozorniť úsekového rozhodcu bezprostredne po
ukončení streľby série.
a) Rozhodca alebo jury musí skontrolovať časovacie zariadenie; a
b) Ak sa potvrdí, že nastala chyba, séria protestujúceho
strelca sa musí anulovať a opakovať; alebo
c) Ak reklamácia nebude uznaná za oprávnenú, výsledok
série musí byť zapísaný a priznaný strelcovi.

8.9

PORUCHY V PRETEKOCH NA 25 M

8.9.1

PRETEKY PIŠTOĽ NA 25 M
a) V nástrelných sériách sa závady neuplatňujú, nástrel sa
neopakuje ani nedostreľuje. Strelec smie závadu odstrániť
a pokračovať v zostávajúcom čase. V každej časti kvalifikačných pretekoch je povolená iba jedna (1) porucha (zavinená alebo nezavinená).
b) v disciplínach rýchlopalná, veľkokalibrová a športová piš-
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toľ – raz v každej 30 ranovej časti preteku;
c) v disciplíne štandardná pištoľ – raz v 150 s sériách a raz
v kombinovaných 20 s a 10 s sériách;
d) K hodnoteniu opakovanej série, po poruche, používať
predpísané tlačivá (RFPM, STDP). Vzory sú vo VTP čl.
6.18.
e) Vo finálových disciplínach na 25 metrov budú závady (zavinená alebo nezavinená) riešené podľa pravidla VTP
6.17.4 m alebo 6.17.5 l.
8.9.2

OPRAVA ALEBO VÝMENA ZBRANE
Pri poškodení pištole, alebo poruche jej činnosti, je strelcovi
povolené pištoľ opraviť alebo vymeniť. Vo všetkých prípadoch musí Riadiaci streľby potvrdiť nefunkčnosť zbrane
a informovať JURY.
a) Strelcovi je povolené k oprave alebo výmene pištole maximálne 15 minút, aby mohol v súťaži pokračovať.
b) Ak si oprava vyžaduje viac ako 15 minút, môže jury na
požiadanie povoliť strelcovi ďalší čas na opravu.
c) Ak bol strelcovi povolený ďalší čas na opravu, dokončí
preteky v čase a na mieste určenom jury, alebo môže pokračovať v streľbe s inou zbraňou rovnakého typu mechanizmu (samonabíjacou pištoľou, jednoranovou pištoľou,
revolverom) a rovnakého kalibru
d) Pri súťažiach na 25 m musí jury povoliť jednu nástrelnú
sériu 5 výstrelov navyše.

8.9.3
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PORUCHY PRI PRETEKOCH – PIŠTOĽ NA 25 M
a) Ak v dôsledku poruchy nebol výstrel vystrelený a strelec
chce ohlásiť poruchu, musí držať ruku s pištoľou namierenú smerom šikmo nadol k terčom a ihneď informovať o
poruche úsekového rozhodcu zdvihnutím voľnej ruky bez
toho, aby rušil ostatných strelcov.
b) Strelec sa môže pokúsiť odstrániť poruchu a pokračovať v
streľbe série. Po pokuse o akúkoľvek opravu však už nemôže požadovať uznanie NEZAVINENEJ PORUCHY, s
výnimkou zlomenia úderníku alebo takého poškodenia
inej časti pištole, kvôli ktorému by bola pištoľ nefunkčná.
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8.9.4

DRUHY PORÚCH

8.9.4.1

NEZAVINENÉ PORUCHY (DOVOLENÉ):
a) strela uviazla v hlavni;
b) zlyhal spúšťový mechanizmus;
c) v nábojovej komore je nevystrelený náboj, spúšťový mechanizmus bol uvedený do činnosti a je v spustenej polohe;
d) nie je vytiahnutá alebo vyhodená prázdna nábojnica;
e) náboj, zásobník, valec alebo iná časť mechanizmu pištole
sa zasekla;
f) zlomil sa úderník alebo sa poškodila iná časť pištole tak,
že je pištoľ vyradená z činnosti;
g) pištoľ strieľa dávkou, aj keď nebol uvoľnený spúšťový mechanizmus. Strelec nesmie s takouto zbraňou pokračovať
v streľbe bez povolenia úsekového rozhodcu alebo člena
jury. Pri použití EST prvý zásah zaznamenaný systémom
bude strelcovi priznaný. Pri použití papierových terčov ak
výstrely vystrelené dávkou zasiahnu terč, anulujú sa vstrely, ktoré sú na terči umiestnené najvyššie pred opakovaním série. Pri opakovanej sérii sa všetky ostatné zásahy
započítajú do hodnotenia; alebo
h) zasekol sa záver pištole, alebo nedôjde k vyhodeniu
prázdnej nábojnice, a to aj keď je použitý lapač nábojníc.

8.9.4.2

ZAVINENÉ PORUCHY (NEDOVOLENÉ):
a) strelec, alebo ktokoľvek iný sa dotkne záveru, mechanizmu pištole, alebo poistky skôr, ako bola prehliadnutá úsekovým rozhodcom;
b) pištoľ nebola odistená;
c) strelec nenabil pištoľ;
d) strelec nabil menej nábojov, ako je predpísané;
e) strelec nedostatočne uvoľnil spúšť po predchádzajúcom
výstrele;
f) pištoľ bola nabitá nevhodným strelivom;
g) zásobník nebol správne zasunutý, alebo počas streľby
vypadol, ak to nebolo dôsledkom poškodenia mechanizmu;
h) porucha je spôsobená akoukoľvek príčinou, ktorú mohol
strelec jednoducho odstrániť.
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POSTUP PRI URČOVANÍ PORUCHY
Ak vonkajšia prehliadka pištole neumožnila zistiť zrejmú príčinu poruchy a nie je žiadny náznak príčiny a keď strelec netvrdí, že v hlavni uviazla strela, musí uchopiť úsekový rozhodca, alebo člen jury pištoľ bez toho aby sa dotkol mechanizmu, namieriť ju do bezpečného smeru a stlačiť jeden krát
spúšť, aby zistil, či bol spustený spúšťový mechanizmus.
a) Rozhodca nesmie stlačiť spúšť pri kontrole revolveru ak je
kohút v spustenej polohe.
b) Ak pištoľ nevystrelí, úsekový rozhodca, alebo člen jury
pokračuje v prehliadke pištole, aby zistil príčinu poruchy a
rozhodol, či sa jedná o poruchu zavinenú alebo nezavinenú.
c) Po kontrole pištole úsekový rozhodca alebo člen jury rozhodne, či sa jedná o poruchu zavinenú alebo nezavinenú.

8.9.4.4

Ak sa jedná o poruchu zavinenú, potom každý výstrel, ktorý
nebol pre zavinenú poruchu vystrelený sa musí vyhodnotiť
ako nula (0). Nie je dovolené opakovať sériu ani dostrieľať
sériu. Strelcovi sa započítajú len hodnoty vystrelených výstrelov. Strelec môže pokračovať v streľbe v zostávajúcej
časti pretekov.

8.9.4.5

V prípade nezavinenej poruchy v disciplíne rýchlopalná
a štandardná pištoľ je postup nasledovný.
a) Ak dôjde v disciplíne rýchlopalná alebo štandardná pištoľ
k nezavinenej závade, zapíšu sa hodnoty vystrelených rán
do prvého riadku formulára RFPM alebo STDP.
b) V opakovanej sérii musí strelec vystreliť všetkých 5 rán.
Po opakovanej sérii sa do druhého riadku formulára zapíšu hodnoty všetkých rán, ktoré boli vystrelené. Všetky rany, ktoré nezasiahli terč alebo boli oneskorené (vystrelené
alebo nevystrelené), musia byť hodnotené ako nuly.
c) Ak dôjde v opakovanej sérii k ďalšej závade, najskôr sa
do druhého riadku zapíšu hodnoty vystrelených rán
a potom sa určí, v ktorej sérii (pôvodnej alebo opakovanej) bolo vystrelených viacej rán. Nuly za nevystrelené rany sa potom zapíšu iba do riadku s vyšším počtom zásahov.
d) Do tretieho riadku sa potom zapíše:
-RFPM: päť nižších hodnôt na každom z piatich terčov
e) -STDP: päť najnižších hodnôt zo všetkých hodnotených
rán.

Pistol_2018

23 z 32

30.12.2017 / 00:05:00

PIŠTOĽOVÉ DISCIPLÍNY

2. vydanie 2018

Výsledok série je potom súčet hodnôt na treťom riadku.
8.9.4.6

V prípade nezavinenej poruchy športová pištoľ a veľkokalibrová pištoľ
Streľba na pevné terče a streľba na otočné terče:
a) zaznamená sa počet výstrelov a séria sa dostreľuje;
b) výstrely potrebné pre dokončenie série sa strieľajú hneď s
bezprostredne nasledujúcou sériou (pri streľbe na pevné
terče sa poskytne čas najviac 1 minúta na každú dostreľovanú ranu). Pri streľbe na otočný terč musí strelec strieľať od prvého otočenia terčov.
c) každý nevystrelený výstrel alebo výstrel, ktorý nezasiahol
terč je hodnotený ako nula;
d) päťranová séria je hodnotená obvyklým spôsobom;
e) vystaviť záznam IR o závade.

8.10

PORUCHA ELEKTRONICKÝCH TERČOV
ALEBO SYSTÉMU PAPIEROVÝCH TERČOV

8.10.1

V PRÍPADE PORUCHY VŠETKÝCH TERČOV NA STRELIŠTI:
a) uplynutý čas streľby musí byť zaznamenaný riadiacim
streľby a jury;
b) u všetkých strelcov sa musia spočítať a zaznamenať
všetky vystrelené súťažné výstrely. V prípade výpadku
dodávky elektrickej energie, sa musí počkať na obnovenie
dodávky energie, aby bolo možné zrátať počet rán zaznamenaných terčmi, nemusia byť zobrazené na monitore
na palebnej čiare.
c) Po oprave elektronického terčového systému, keď celá
strelnica, alebo úsek, je v prevádzke bude pred dokončením pretekov poskytnutá naviac nástrelná séria a jedna
minúta (1) prestávka v súlade s nasledujúcimi pravidlami.
d) Športová pištoľ a veľkokalibrová pištoľ. Strelec dokončí
sériu piatich výstrelov rovnakým spôsobom, ako keby išlo
o nezavinenú poruchu. Strelec musí vystreliť taký počet
výstrelov, aký nebol zaznamenaný terčovým zariadením v
okamžiku poruchy zariadenia.
e) Štandardná pištoľ a rýchlopalná pištoľ. Ak nebola séria
dokončená a zaznamenaná, bude sa anulovať
a opakovať. Ak bolo niektorému strelcovi zaregistrovaných všetkých päť (5) výstrelov, výsledok série sa zazna-
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mená a tomuto strelcovi nebude povolené opakovanie série.
8.10.2

PORUCHA JEDNÉHO TERČA
Pri poruche jednotlivého elektronického terča, alebo na skupine piatich terčov (disciplína rýchlopalná pištoľ) môže byť
strelec presunutý na iné stanovište v rovnakej, alebo ak je to
nevyhnutné, v nasledujúcej zmene. Po vyriešení problému
sa mu poskytne pred streľbou ďalších sérií podľa predchádzajúcich pravidiel jedna nástrelná séria navyše s nasledujúcou jednominútovou prestávkou (8.10.1c).

8.10.3

VÝPADOK REGISTRÁCIE ALEBO ZOBRAZENIA VSTRELU
Protesty týkajúce sa zlyhania registrácie, alebo zobrazenia
zásahov na monitore elektronického terča na 25 m, alebo
zobrazenie neočakávanej nuly:
a) Pri streľbe na pevné terče športová a veľkokalibrová pištoľ
a 150 sek. sérii štandardná pištoľ, strelec musí okamžite
(pred ďalším výstrelom) informovať najbližšieho úsekového rozhodcu o poruche.
b) Pri streľbe na otočné terče rýchlopalná pištoľ športová, veľkokalibrová pištoľ, 20 a 10 sek. sérii štandardnej
pištoli, strelec musí pokračovať v päť-rannej (5) sérii a
musí informovať najbližšieho úsekového rozhodcu o poruche okamžite po skončení série.
c) Strelcovi bude nariadené dokončiť sériu v čase určenom
jury.
d) Série sa neopakujú. Výsledok určí hodnotiaca jury.
Po skončení série sa aplikuje postup na preskúšanie elektronických hodnotiacich terčov.
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Muži
Ženy

Počet
rán

Vzduchová
pištoľ

Muži
Ženy

60
40

Vzduchová
pištoľ - MIX
Ľubovoľná
pištoľ

Muži
Ženy

Disciplína

2. vydanie 2018

1

Počet nástrelných
terčov
(papierové
terče

4

Muži

5

2

Rýchlopalná
pištoľ

Muži

7 rán do terča v každej časti
1 nástrelná 4 súťažné série
Nové terče pre každú časť

5

Športová pištoľ

Ženy

15

Muži

10

Muži

10

Poznámka:

Pistol_2018

60

Počet nástrelných
výstrelov

Hodnotenie
a lepenie

Čas

v hodnotiacej komisii

EST: 75 minút (60)
50 min (40)
PT: 90 minút (60)
60 min (40)
ET : 50 min
PT : 60 min
EST: 1 hodina 30 min
PT: 1 hodina 45 minút

4

1

Veľkokalibrová
pištoľ
Štandartná
pištoľ

2x40

Počet výstrelov do súťažného terča (papierové
terče)

neobmedzený
pred streľbou do
súťaže

1 séria 5 výstrelov
v každej polovici
1 séria 5 výstrelov
v každej časti

15 minút

10 minút
15 minút

2 x 30 výstrelov vždy po dve série
v časoch 8s, 6s, 4s

3 minúty

pevné terče:
6 5-výstrelových sérií po 5 minút
otočné terče:
6 5-výstrelových sérií 7s/3s

pevný terč:
5 minút
otočný terč:
3 minúty

4 5-ranové série po 150s, 20s a 10s

3 minúty

po každých
5 ranách

1
1 séria 5 výstrelov
iba v 150s časti

Prípravný
čas

V disciplínach na 10 m a 50 m musí rozhodca na strelisku oznámiť strelcom 10 a 5 minút pred
koncom zostávajúceho času streľby.
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Tabuľka špecifikácií pištolí (maximálne – minimálne hodnoty)

Disciplína /
pištoľ
Vzduchová
pištoľ
Ľubovoľná
pištoľ
Malokalibrová
pištoľ na 25 m

1) hmotnosť pištole
2) odpor spúšte
1) 1500 g max.
2) 500 g min.
1) bez obmedzenia
2) bez obmedzenia
1) 1400 g max.
2) 1000 g min.
Veľkokalibrová 1) 1400 g max.
2) 1000 g min.
pištoľ

Meracia krabica
mm
420 x 200 x 50

Dĺžka hlavne
Vzdialenosť mieridiel
obmedzené len veľkosťou krabice

bez obmedzenia

bez obmedzenia

300 x 150 x 50

max. 153 mm
max. 220 mm

Pažba

Ostatné špecifikácie

Jednoranové pištole. Sú povolené otvory
v hlavniach a perforované predĺženia hlavne
špeciálne pažby sú Jednoranové pištole. Je povolené zakrytie
povolené
ruky, ak nie je zakryté zápästie
pozri dole

pozri dole

Úsťové brzdy ani iné podobné zariadenia nie
sú povolené

a)

Pažby vzduchových pištolí: Žiadna časť pažby ani príslušenstva nesmie uzatvárať ruku. Opierka ruky nesmie vystupovať v uhle menšom ako 90° k ose pažby. Zakrivenie opierky dlane alebo podpery palca smerom nahor alebo zakrivenie pažby na protiľahlej strane palca smerom dolu je zakázané. Opierka palca
musí umožniť voľný pohyb palca nahor. Pažba nesmie uzatvárať ruku. Je ale povolené zakrivenie povrchov na pažbe alebo ráme, vrátane opierok dlane a palca v pozdĺžnom smere zbrane.

b)

Pažby pištolí na 25 m: Platí poznámka (a) a naviac: Zadná časť rámu alebo pažby, ktorá sa opiera
o hornú časť ruky medzi palcom a ukazováčikom, nesmie byť dlhšia ako 30 mm. Táto vzdialenosť sa meria v pravom uhle k predĺženej ose hlavne, zrezanie konca pažby najmenej 45°.

c)

Pištole sa vážia so všetkým príslušenstvom vrátane vyvažovacích závaží a nenabitého zásobníka.

d)

Pištoľ sa meria so všetkým príslušenstvom (zásobník VzPi môže byť vybraný). Výrobné tolerancie meracej krabice sú +1,0/-0,0 mm vo všetkých smeroch.
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6.14 REGISTER
25 m disciplíny

8.7.6.2

25 m disciplíny – druhy závad

8.9.4

25 m disciplíny – chybné rany

8.8.2

25 m disciplíny – nabíjaní

8.7.6.2

25 m disciplíny – nabitie viacej ako piatimi nábojmi

8.7.6.2

25 m disciplíny – nadpočetné rany – zrážka bodov

8.8.2.3

25 m disciplíny – nadpočetné rany v preteku

8.8.2.1

25 m disciplíny – nesprávne povely – zrážka bodov– rany po nesprávnom povelu

8.8.3

25 m disciplíny – nadpočetné rany v nástrele

8.8.2.2

25 m disciplíny – oprava preteku – oznámenie závady

8.9.3

25 m disciplíny – prerušenie na viac ako 15 minút

8.8.1

25 m disciplíny – rany pred povelom „NABÍJAŤ“

8.7.6.2

25 m disciplíny – riadenie časovania

8.7.6.2

25 m disciplíny – sťažnosť na časovanie

8.8.5

25 m disciplíny – streľba do cudzích terčov

8.8.2.4

25 m disciplíny – určenie druhu závady – zavinená – nezavinená

8.9.4.3

25 m disciplíny – určení príčiny závady

8.9.4.3

25 m disciplíny – vybíjanie – začiatok merania času

8.7.6.2

25 m disciplíny – závady

8.9.3

25 m disciplíny – závady - dokončenie závodu – rozhodnutie jury

8.9.4.6

25 m disciplíny – závady – počet opakovaní nebo dostreľovanie série

8.9.1

25 m disciplíny – závady – prerušená séria

8.9.1

25 m disciplíny – závady elektronických terčov

8.10

25 m disciplíny – závady nezavinené

8.9.4.1

25 m disciplíny – závady v nástrelnej sérii

8.9.3

25 m disciplíny – závady zavinené

8.9.4.2

Bezpečnosť

8.2

Čas na prípravu a nástrel – vzduchová a ľubovoľná pištoľ

8.11

Čas navyše na opravu pištole - poskytnutý jury – závady

8.9.2

Čas prípravy – kontroly pred pretekom – manipulácia s pištoľami – viditeľnosť nástrelných terčov

8.7.6.1

Čas prípravy – vzduchová a ľubovoľná pištoľ, doba v minútach

8.11

Časovanie – disciplíny 25 m – neoprávnená sťažnosť– oprávnená sťažnosť

8.8.5.1

Ďalekohľady

8.6.1

Disciplíny pre mužov, ženy

8.1.4

Diskvalifikácia – predčasné dvihnutie paže s pištoľou

8.7.4

Diskvalifikácia – rana pred povelom „NABÍJAŤ“

8.7.6.2

Dokončenie preteku – rozhodnutie jury – závady na 25 m

8.9.2

Druhy závad – disciplíny 25 m

8.9.4

Pistol_20187

29 z 32

30.12.2017 / 00:05:00

PIŠTOĽOVÉ DISCIPLÍNY

1. vydanie 2017

Strelecký postoj

8.7.1

Dva výstrely vypálené na jedno otvorenie terčov – športová a veľkokalibrová pištoľ

8.8.2.1

Elektronické spúšte

8.4.1.4

Formuláre pre závady – viz technické pravidlá pred indexom

6.18

Hlavne – meranie hlavní pištolí na 25 m

8.4.1.2

Hlavne pištolí na 25 m – viz tabuľka špecifikácií pištolí

8.13

Kompenzátory

8.12

Korekčné okuliare - šošovky

8.4.1.3

Lapače nábojníc

8.4.1.5

Ľubovoľná pištoľ – kryt ruky – ráž

8.4.3.3

Meracia kufrík

8.12

Mieridlá – viz tabuľka špecifikácií pištolí

8.4.1.3

Nadpočetné rany – disciplíny 25 m

8.8.2.1

Nadpočetné rany v nástrelných sériách – disciplíny 25 m

8.8.2.2

Nástrelná séria v disciplínach 25 m – závada

8.9.2

Nesprávne povely – disciplíny 25 m

8.8.3

Nezavinené závady – 25 m disciplíny

8.9.4.1

Strelecká obuv

8.5

Oblečenie – šortky

8.5.2

Odpor spúšte – meranie – max. tri pokusy

8.4.2

Odpor spúšte – meranie – náhodné kontroly

8.4.2.3

Odpor spúšte – skúšobné závažie na strelisku, k dispozícii strelcom

8.4.2.2

Ohyb podrážky – špecifikácie – zariadenie na meranie

8.5.6

Ohlásení strelcov – čas prípravy

8.7.6.1

Oneskorené výstrely – streľba na pevný terč – športová a velkokalibrová pištoľ

8.8.2.3

Pažby – viz tabuľky špecifikácií pištolí - nákresy a miery

8.4.1.1

Pištoľ – nákresy a miery

8.13

Pištoľ – špecifikácie pištolí

8.4.1

Pištoľ – špecifikácie pištolí na 25 m

8.4.3

Pištoľ – všeobecne

8.1

Pištoľové disciplíny – viz tabuľka pištoľových disciplín

8.11

Platnosť pravidiel pre pištoľové disciplíny

8.1.1

Počet opakovaní alebo dostrel série – závady v disciplínach 25 m

8.9.1

Podpera pre pištoľ

8.6.3

Pohotovostný postoj – disciplíny 25 m

8.7.2

Pohotovostný postoj – nedostatočné spúšťanie paže s pištoľou

8.7.3

Pohotovostní postoj – predčasné zdvihnutie paže s pištoľou

8.7.3

Pokračovanie s inou pištoľou na 25 m – závady

8.9.2

Postoj pri streľbe

8.7.1
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Pozorovací ďalekohľad

8.6.1

Pravidla pretekov – priebeh

8.7

Predčasné a oneskorené výstrely – disciplíny 25 m

8.8.2.3

Prerušenie série – rýchlopalná a štandardná pištoľ- športová a veľkokalibrová pištoľ

8.8.1

Prerušenie série – závady v disciplínach 25 m

8.9.1

Rýchlopalná pištoľ – hodnotenie po nezavinenej závade

8.9.4.5

Rýchlopalná pištoľ – náboje pre test rýchlosti strely

8.4.4.1

Rýchlopalná pištoľ – nástrelná série

8.7.6.3

Rýchlopalná pištoľ – opakovanie série v rovnakej časti – otvorenie terčov po 7 s–
oznámenie série – pohotovostný postoj

8.7.6.3

Rýchlopalná pištoľ – postup po nezavinenej závade

8.9.4.5

Rýchlopalná pištoľ – povely v kvalifikácii – pravidlá streľby

8.7.6.3

Rýchlopalná pištoľ – prerušená séria

8.8.1

Rýchlopalná pištoľ – prestávka 1 min – streľba na povel

8.7.6.3 l

Rýchlopalná pištoľ – test rýchlosti strely

8.4.4.1

Rýchlopalná pištoľ – zahájenie série – pozor

8.7.6.3 f

Športová a velkokalibrová pištoľ – dva výstrely pri jednom otvorení terčov

8.8.2.1

Športová a velkokalibrová pištoľ – hodnotenie pri nezavinenej závade

8.9.4.6

Športová a velkokalibrová pištoľ – nástrelné série

8.7.6.4 a

Športová a velkokalibrová pištoľ – oneskorené výstrely na pevný terč

8.8.2.3

Športová a velkokalibrová pištoľ – postup pri nezavinenej závade

8.9.4.6

Športová a velkokalibrová pištoľ – povely – pravidla střelby

8.7.6.4

Športová a velkokalibrová pištoľ – prerušené série

8.8.1

Športová a velkokalibrová pištoľ – sťažnosť na zobrazenie výstrelu

8.10.3

Športová a velkokalibrová pištoľ – rozdelenie do dvoch častí - streľba na pevné otočné terče

8.7.6.4

Športová a velkokalibrová pištoľ – streľba na pevné terče – dostrel

8.9.4.6

Športová a velkokalibrová pištoľ – závada jedného terča

8.10.2

Zrážka bodov – časovanie – disciplíny 25 m – neoprávnená sťažnosť

8.8.5.1

Zrážka bodov – disciplíny 25 m – nadpočetné rany

8.8.2.1

Zrážka bodov – nabitie viac ako piatimi nábojmi

8.7.6.2

Zrážka bodov – nedostatočné spustenie paže

8.7.4

Zrážka bodov – povely – disciplíny 25 m

8.8.3

Zrážka bodov – predčasné a oneskorené rany – disciplíny 25 m

8.8.2.3

Zrážka bodov – vyrušenie – neoprávnená sťažnosť

8.8.4

Štandardná pištoľ – hodnocení po nezaviněné závadě

8.9.4.5

Štandardná pištoľ – nástrelná séria – oznámenie série– pohotovostný postoj

8.7.6.5

Štandardná pištoľ – postup po nezavinenej závade

8.9.4.5

Štandardná pištoľ – povely – pravidlá streľby

8.7.6.5

Štandardná pištoľ – prerušená séria

8.8.1
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Štandardná pištoľ – rozdelenie do dvoch častí

8.7.6.5

Štandardná pištoľ – zahájenie série – pozor

8.7.6.5

Sťažnosť na výpadok zobrazenia výstrelu – 25 m disciplíny

8.10.3

Streľba do cudzieho nástrelného terča – disciplíny 25 m

8.8.2.4

Streľba po chybnom povele – disciplíny 25 m

8.8.3

Strelci ľaváci – praváci

8.1.3

Strelecké príslušenstvo

8.6

Strelivo- Magnum

8.4.4

Strelnice a terče – štandardy

8.3

Systémy redukcie pohybu alebo vibrácií

8.4.1.6

Test rýchlosti strely – rýchlopalná pištoľ – postup pri kontrole

8.4.4.1

Ustanovenie pre strelnice a terče

8.3

Topánky

8.5

Úsťové brzdy

8.12

Velkokalibrová pištoľ

8.4.3.1

Velkokalibrová pištoľ – ráž

8.4.4

Vybavenie a strelivo

8.4

Výpadok elektronických terčov – disciplíny 25 m

8.10.1

Výpadok jedného terča alebo skupiny terčov – disciplíny 25 m

8.10.2

Výpadok terčového zariadenia

8.10

Výpadok všetkých terčov na strelnici alebo sekcie strelnice

8.10.1

Vyrušenie – disciplíny 25 m- neoprávnená ( oprávnená) sťažnosť– zrážka bodov

8.8.4

Zápästie – viditeľné bez podpory

8.7.1

Závada pištole – informovanie jury alebo riadiaceho strelby – povolenie k oprave–
všeobecne – oprava

8.9.2

Závady

8.9

Závady – čas navyše na opravu pištole poskytnutý jury

8.9.2

Závady – maximálny čas na opravu pištole

8.9.2

Závady – náhradná pištoľ – prebierka

8.9.2

Závady – nástrelná séria – disciplíny 25 m

8.9.3

Závady – pokračovanie s inou pištoľou

8.9.2

Závady v disciplínach 25 m

8.9

Zavinené závady – disciplíny 25 m

8.9.4.2

Znalosť pravidiel

8.1.2
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