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10.1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1.1

Tieto pravidlá sú súčasťou technických pravidiel športovej
streľby ISSF a platia pre všetky disciplíny v streľbe na bežiaci
terč na vzdialenosť 50 m a 10 m.

10.1.2

Všetci strelci, 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.

10.1.3

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

10.1.4

Ak pravidlo neplatí vyslovene len pre disciplíny mužov alebo
pre disciplíny žien, platí rovnako pre mužské i ženské disciplíny.

10.2

BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ JE MIMORIADNE DÔLEŽITÁ
Všeobecné technické pravidlá (pozri časť 6)

10.3

USTANOVENIA PRE STRELNICE A TERČE
Všeobecné technické pravidlá (6.3 – terče, 6.4 – strelnice).

10.4

Všeobecné ustanovenia pre pušky pre streľbu na 50 m a 10 m
pozri tabuľku Špecifikácia pre disciplíny bežiaci terč 10.13
Je povolené použitie každého typu pušky, ktorá vyhovuje nasledujúcim predpisom:

10.4.1

Hmotnosť pušky spolu s mieridlami nesmie prekročiť 5,5 kg.

10.4.2

Je povolená nastaviteľná okovka pažby. Zakrivenie okovky
(kladné alebo záporné) nesmie prekročiť hĺbku alebo výšku 20
mm. Výška okovky pažby nesmie prekročiť 150 mm. Meranie
hĺbky alebo výšky okovky pažby sa vykonáva od roviny, zvierajúcej pravý uhol s osou hlavne (tab.). Najnižší bod okovky pažby nastavenej do najnižšej možnej polohy nesmie byť nižšie
ako 200 mm od osi hlavne (tab.).

10.4.3

Mieridlá
Výška osi ďalekohľadu od osi hlavne pušky nesmie byť viac
ako 75 mm.
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10.4.3.1

PUŠKY PRE STREĽBU NA VZDIALENOSŤ 50 M
Je povolený akýkoľvek typ mieridiel.

10.4.3.2

PUŠKY PRE STREĽBU NA VZDIALENOSŤ 10 M
Je povolený akýkoľvek typ mieridiel. Ak sa použijú optické mieridlá, ich zväčšenie nesmie byť nastaviteľné a väčšie ako štvornásobné (tolerancia = +0,4x). Zväčšenie sa kontroluje mechanickými, alebo optickými meracími zariadeniami schválenými
ISSF.

10.4.3.3

10.4.3.4

S výnimkou mechanického, alebo optického poškodenia mieridiel nie je dovolené vymieňať mieridlá medzi pomalými a rýchlymi behmi. Nastavovanie mieridiel počas streľby je povolené,
ak tým nedochádza k zdržovaniu streľby.
Kompenzačné valcové závažia alebo iné doplnky k puške nesmú prekročiť radiálnu vzdialenosť 60 mm od osi hlavne (polomer opísanej kružnice od osi hlavne). Kompenzačné závažia
sú súčasťou celkovej hmotnosti pušky a po prevzatí vybavenia
sa nesmú pridávať ani odoberať. Musia byť označené preberacou komisiou.

10.4.3.5

Jedna zbraň na preteky. Pre pomalé aj rýchle behy sa musí v
súťaži použiť tá istá puška vrátane mieridiel, závaží a spúšťového mechanizmu.

10.4.3.6

ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PRE PUŠKY NA VZDIALENOSŤ 50 M
a) Odpor spúšte musí byť najmenej 500 g (závažie s hmotnosťou 500 g).
b) Odpor spúšte sa musí merať schváleným (kalibrovaným) závažím tak, že puška je držaná v zvislej polohe, ústím nahor.
c) Dĺžka systému (hlaveň so záverom a doplnkami), meraná od
konca zavretého a spusteného záveru k prednému koncu
systému vrátane akéhokoľvek predĺženia (bez ohľadu na to
či je alebo nie je časťou hlavne), nesmie prekročiť 1000 mm.
d) Je povolené len strelivo kalibru 5,6 mm (.22“) typu long rifle
s okrajovým zápalom.

10.4.4

ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PRE PUŠKY 10 M
a) Odpor spúšte nie je obmedzený.
b) Použitie spúšte s napínáčikom nie je povolené.
c) Dĺžka systému, meraná od konca mechanizmu až k jeho
prednému koncu, vrátane akéhokoľvek predĺženia (bez
ohľadu na to či je alebo nie je časťou hlavne), nesmie pre-
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kročiť 1000 mm.
d) Povolené sú strely ľubovoľného tvaru, vyrobené z olova alebo iného mäkkého materiálu, s maximálnym priemerom 4,5
mm (.177).

10.5

Predpisy pre odev

10.5.1

Označovacia páska

10.5.1.1

Každý strelec musí mať na boku pripevnenú označovaciu pásku, aby rozhodca alebo člen jury mohli kontrolovať polohu
zbrane.
a) Páska musí byť taká ako určuje ISSF.
b) 250 mm dlhá, 30 mm široká, žltej farby s čiernym okrajom a
logom ISSF.
c) Musí byť trvale pripevnená na pravej strane vonkajšieho
odevu.

10.5.1.2

Správne umiestnenie označovacej pásky musí byť skontrolované nasledovne a označené:
a) všetky vrecká vonkajšieho odevu musia byť prázdne;
b) rameno, ktorým sa strieľa sa dotýka tela, musí byť následne
zohnuté hore do pozície úplne zavretého uhla bez zdvihnutia
pliec;
c) páska musí byť pripevnená pevne, vodorovne, pod špičkou
lakťa (pozri obrázok).
d) Páska musí byť skontrolovaná preberacou komisiou pred
súťažou a označená pečaťou alebo razítkom. Toto musí byť
zaznamenané v preberacej karte.
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10.6

FUNKCIONÁRI SÚŤAŽE

10.6.1

POVINNOSTI A ČINNOSŤ ROZHODCU NA STRELIŠTI – RIADIACI STREĽBY

Pre každé samostatné strelište musí byť určený riadiaci streľby,
ktorý:
a) riadi všetkých úsekových rozhodcov a obsluhu na strelišti a
zodpovedá za správne vedenie preteku. Pri centrálnom ovládaní je zodpovedný za vydávanie všetkých povelov na strelišti;
b) je zodpovedný za zabezpečenie spolupráce všetkého personálu na strelišti s jury;
c) zodpovedá za riešenie prípadných nezrovnalostí, ktoré nevie
riešiť úsekový rozhodca
d) je zodpovedný za rýchle odstránenie prípadných technických porúch a privolanie potrebných špecialistov s materiálom na opravu zariadenia. Musí riešiť všetky nepravidelnosti,
ktoré nemôžu vyriešiť úsekoví rozhodcovia. Servisný technik
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musí byť rozhodcovi na strelišti okamžite k dispozícii počas
celého preteku. V prípade, že porucha presiahne možnosti
opravárov, musia byť prijaté dodatočné opatrenia;
e) je zodpovedný za účinné a rýchle hodnotenie všetkých terčov v spolupráci s predsedom hodnotiacej komisie;
f) ak je potrebné, zúčastňuje sa žrebovania o určenie streleckého stanoviska.
10.6.2

POVINNOSTI A ČINNOSŤ ASISTENTA ROZHODCU NA STRELIŠTI
Ak sú preteky na viacerých streliskách, musí byť určený asistent riadiaceho streľby na strelišti, ktorý zastupuje riadiaceho
streľby v jeho neprítomnosti.

10.6.3

POVINNOSTI A ČINNOSŤ ÚSEKOVÉHO ROZHODCU
Úsekoví rozhodcovia zodpovedajú riadiacemu streľby za riadny
chod daného strelišťa. Pracujú v úzkej spolupráci s jury. Úsekový rozhodca:
a) volá strelcov a oznamuje predbežné výsledky;
b) kontroluje mená a štartové čísla strelcov a zodpovedá za to,
že súhlasia so štartovnou listinou, záznamovými kartami
a malou výsledkovou tabuľou. Ak je to možné kontrola prebehne pred začiatkom prípravného času;
c) overuje, že zbrane vrátane mieridiel boli skontrolované a
prevzaté preberacou komisiou, že na puškách, mieridlách a
závažiach neboli po kontrole preberacou komisiou vykonané
žiadne zmeny;
d) počas pretekov vydáva potrebné povely;
e) priebežne kontroluje pohotovostnú a streleckú polohu strelcov;
f) pri použití papierových terčov zodpovedá za koordináciu
práce zapisovateľov a ostatných funkcionárov preteku;
g) dohliada na správnu činnosť terčov;
h) preberá protesty a odovzdáva ich hlavnému rozhodcovi alebo členovi jury;
i) zaznamenáva všetky poruchy, disciplinárne tresty, poruchy,
nástrelné výstrely navyše, opakované výstrely atď. na výsledkovú kartu.

10.6.4

POVINNOSTI A ČINNOSŤ ZAPISOVATEĽOV – PAPIEROVÉ TERČE
j) Kontroluje správnosť údajov na štartovej listine a výsledkových kartách, či súhlasia mená strelcov, štartové čísla, pora-
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die streľby a národnosť.
k) Zapisuje vyhodnotené zásahy a ak je používaný TV monitor,
porovnáva hlásené hodnoty s údajom na monitore.
l) Zápisy na hodnotiacich kartách musia byť vedené tak, aby
hodnotiaca komisia mohla identifikovať pravé a ľavé behy.
10.6.5

POVINNOSTI A ČINNOSŤ ROZHODCU - OPERÁTORA TERČOV
a) Rozhodca - operátor terčov musí byť umiestnený tak, aby
mohol pozorovať, pripravenosť strelca a aby počul strelcov
povel „PRIPRAVENÝ“.
b) Musí mať tiež možnosť pozorovať po každom výstrele zápis
zásahu, sledovať hodnotenia terča a súčasne aj signál na
odštartovanie terča.
c) Rozhodca - operátor terčov ovláda vypúšťacie a zastavovacie tlačidlo a prepínač k zmene pomalých behov na rýchle.
d) Ak nie je k dispozícii elektronický prepínač pre preteky so
zmiešanými behmi, musí sa prepínač ovládať podľa plánu
schváleného jury.

10.6.6

POVINNOSTI A ČINNOSŤ ROZHODCU PRI TERČOCH –

PAPIEROVÉ

TERČE

Na každom strelišti musí byť počas pretekov na každej strane
prieseku rozhodca pri terčoch a jeho pomocník. Ak je to technicky možné a dovoľujú to podmienky, môže byť systém obsluhovaný jedným rozhodcom. Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za:
a) pripevňovanie správnych terčov na rámy v predpísanom poradí;
b) pri streľbe na vzdialenosť 50 m za správne umiestňovanie
polterčov alebo opravných stredov. Za správne prelepovanie
vstrelov, za dodržanie správneho rytmu ukazovania hodnoty
zásahov atď.;
c) kontrolu terča po každom behu a za správnu signalizáciu
hodnoty a polohy každého zásahu;
d) kontrolu, že je terč pred každým behom orientovaný do
správneho smeru;
e) vstrely v blízkosti hodnotiaceho kruhu musia byť hlásené s
nižšou hodnotou;
f) po skončení každej série sa musia terče sňať z rámov a
umiestniť do bezpečnej schránky, určenej k odovzdaniu
hodnotiacej komisii;
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g) nosiči terčov musia odniesť terče spolu so zapisovacími kartami hodnotiacej komisii vždy najneskôr po ukončení streľby
dvoch strelcov;
h) Nástrelné vstrely na terčoch pri streľbe na 50 m musia byť
zalepené čiernymi zálepkami;
i) Každá časť musí začínať 4 nástrelnými výstrelmi. Ak strelec
nástrelné výstrely nestrieľa, prilepia sa na príslušnom terči
čierne zálepky mimo bodovacích kruhov;
j) Súťažné vstrely pri disciplíne na vzdialenosť 50 m musia byť
prekrývané priehľadnou lepiacou páskou. Zásahy blízko deliacich kruhov sú prelepované zo strany vzdialenejšej od
stredu, aby bola uľahčená práca hodnotiacej komisie. Posledný zásah na každom terči musí zostať nezalepený.
10.6.7

ŠPECIÁLNE PRAVIDLÁ PRE PRETEKY NA VZDIALENOSŤ 10 M
V závislosti od používaného zariadenia môže terče vymieňať
jeden rozhodca pri terčoch s asistentom, ak sú k dispozícii primerané bezpečnostné zásteny. Rozhodca pri terčoch a jeho
asistent sú zodpovední za výmenu terčov v pravidelnom časovom rytme.

10.6.8

OPERÁTOR TERČOV (TECHNICKÁ OBSLUHA) – ELEKTRONICKÉ TERČE
Operátori terčov sú určení na obsluhu elektronických terčov
a vybavenia, môžu poskytnúť pomoc úsekovému rozhodcovi
a členom jury, ale nesmú robiť žiadne rozhodnutia.

10.7

PRIEBEH A PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ

10.7.1

POLOHY

10.7.1.1

Až do okamžiku, keď sa v prieseku objaví časť terča, musí strelec zaujímať pohotovostný postoj. Pušku drží obidvomi rukami
tak, že sa najnižší bod okovky pažby nachádza na úrovni alebo nižšie ako je značka na streleckom kabáte. Značka musí byť
viditeľná pre člena jury alebo úsekového rozhodcu po dobu,
keď strelec má zaujatú pohotovostnú polohu.

10.7.1.2

Strelecká poloha je v stoji bez opory. Okovka pažby sa musí
opierať do ramena a podopierať ju môžu len obidve ruky. Ľavá
ruka (u ľavákov pravá) sa nesmie opierať o bok alebo hrudník.
Strelec musí zaujať strelecký postoj tak, aby bol kedykoľvek a
zreteľne vidieť, že sa neopiera o lavicu, stôl, stenu ani o inú
oporu. Použitie remeňa nie je povolené.

10.7.1.3

Beh je čas, po ktorý je terč viditeľný v prieseku. Meranie času,
behu terča, začína keď sa predná hrana terča objaví v prieseku
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a končí, keď predná hrana terča dosiahne protiľahlú stranu
prieseku.
10.7.2

DISCIPLÍNY V STREĽBE NA VZDIALENOSŤ 50 M A 10 M

10.7.2.1

50 a 10 m: 30 + 30 výstrelov (muži a juniori).
a) 4 nástrelné výstrely a 30 výstrelov pomalé behy, každý v čase 5,0 s (+0,2 sekundy).
b) 4 nástrelné výstrely a 30 výstrelov rýchle behy, každý v čase
2,5 s (+0,1 sekundy).

10.7.2.2

10 m: 20 + 20 výstrelov (ženy a juniorky).
a) 4 nástrelné rany a 20 výstrelov pomalé behy, každý v čase
5,0 s (+0,2 sekundy).
b) 4 nástrelné rany a 20 výstrelov rýchle behy, každý v čase
2,5 s (+0,1 sekundy).

10.7.2.3

50 a 10 m: 40 výstrelov zmiešané behy (muži a juniori).
a) Disciplína sa strieľa v dvoch častiach. Každá časť pozostáva zo 4 nástrelných výstrelov (1 pomalý a 1 rýchly beh z
každej strany) a 20 zmiešaných behov.
b) Každá časť zo zmiešanými behmi musí pozostávať z 10
pomalých a 10 rýchlych behov z každej strany rozdelených
tak, že strelec musí strieľať na rovnaký počet behov s rovnakou rýchlosťou z každej strany. Behy musia byť zmiešané
takým spôsobom, že je nepravdepodobné, aby strelec mohol predvídať, či bude nasledovný beh pomalý alebo rýchly.
Za sebou však nesmie nasledovať viac ako 5 behov rovnakou rýchlosťou (pravých a ľavých).

10.7.2.4

Zmiešané behy na vzdialenosť 10 m (ženy a juniorky).

10.7.2.5

Všetky súťaže môžu byť usporiadané počas jedného (1) alebo
počas dvoch (2) dní v závislosti na počte zúčastnených strelcov. Ak je súťaž rozdelená do dvoch dní, musí byť každý deň
usporiadaná jedna kompletná časť.

10.7.3

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

10.7.3.1

Každý strelec musí odstrielať celú súťaž na pridelenom stanovisku
a) Zmenu možno vykonať iba vtedy, ak jury rozhodne
o nevhodných svetelných podmienkach
b) Ak je pretek jednodňový, poradie sa nemení a zostáva ako
v prvej časti
c) Ak je pretek na dva dny, druhý deň strieľajú ako prvý strelci
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s najnižším bodovým ziskom a na konci najlepší strelci
10.7.3.2

Pred začiatkom súťaže musí byť poskytnutá prvému strelcovi
možnosť suchého tréningu v dĺžke celej časti, ktorá sa má v
pretekoch strieľať. Pokiaľ si prvý strelec nepraje odstrieľať nasucho celú sériu, aj tak je nutné nechať celú sériu prebehnúť.

10.7.3.3

Na majstrovstvách ISSF organizačný výbor zahajuje súťažný
deň pre tak, že počas suchého tréningu prvého strelca strieľa
celú časť skúšobný strelec (ktorý sa sám nezúčastňuje preteku). To zabezpečí, že prvý strelec môže nasucho trénovať celú
časť za rovnakých podmienok ako ostatní strelci v pretekoch.

10.7.3.4

Trénovať nasucho môže na špeciálne vyznačenom mieste palebnej čiary vždy len strelec nasledujúci v poradí (6.4.15).

10.7.3.5

Súťažná séria sa začína vždy behom sprava doľava.

10.7.3.6

Ukazovanie vstrelov
a) Na ukazovanie hodnoty a polohy vstrelov môžu byť použité
rôzne metódy. Použitá metóda musí umožňovať strelcovi
jednoznačné zistenie hodnoty a polohy vstrelu.
b) Televízne alebo podobné monitorovacie zariadenia ukazujúce hodnotu a polohu vstrelu sú povolené pre všetky súťaže.
Na súťažiach / majstrovstvách ISSF je použitie takýchto zariadení povinné.
c) Používanie televízneho monitora strelcom nie je povinné. Ak
ho nepoužíva, musí prijať alternatívny spôsob ukazovania
hodnoty a polohy vstrelov.
d) Ak strelec spozoruje rozdiel medzi monitorom a alternatívnou metódou ukazovania hodnoty a umiestnenia vstrelov,
môže požadovať opakované ukázanie. Nie je však oprávnený výstrel opakovať, a to ani vtedy, ak bolo prvé ukázanie
nesprávne. Opakované ukázanie musí byť požadované pred
pokračovaním v ďalšej streľbe.

10.7.3.7

Prípravný čas
Strelcovi musí byť poskytnutý čas dve (2) minúty na prípravu,
medzi vyzvaním k nástupu na strelecké stanovište a jeho prvým zvolaním „PRIPRAVENÝ“.

10.7.4

Priebeh streľby
a) Keď strelec ukončí prípravu na strelišti, musí pred každým
nástrelným výstrelom a pred prvým súťažným výstrelom do
série zvolať „PRIPRAVENÝ“.
b) Úsekový rozhodca musí ihneď potom vypustiť terč. Ak sa
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

terč neobjaví do 4 sekúnd po povele na štart alebo po skončení hodnotenia a ukázania zásahu, rozhodca na palebnej
čiare musí zastaviť streľbu. Keď sa presvedčí, že zariadenie
strelnice a strelec sú pripravení, vypustí terč znova.
Ak je terč vypustený skôr ako strelec zvolal „PRIPRAVENÝ“,
nemal by na tento terč vystreliť. Ak ale vystrelí, hodnota zásahu sa mu musí započítať.
Ak zistí úsekový rozhodca, že strelec zbytočne zdržuje pred
zvolaním „PRIPRAVENÝ“ alebo pred zaujatím pohotovostného postoja, podnikne nasledujúce akcie. Ak sa jedná o prvý prípad, bude strelec napomenutý (žltá karta) za zdržovanie. Pri druhom opakovaní mu musí byť vykonaná zrážka
dvoch (2) bodov (zelená karta). Akýkoľvek ďalší priestupok
môže byť po rozhodnutí jury potrestaný diskvalifikáciou (červená karta).
Po skončení nástrelných behov môže strelec prerušiť streľbu
na dobu 60 s, aby si upravil mieridlá. Súťažná séria potom
bude odštartovaná.
Po každom behu musí byť ukázaná hodnota a poloha zásahu aspoň na čas 4 sekundy. Koniec ukázania hodnoty zásahu je zároveň signálom pre strelca, aby pokračoval v sérii.
Je nutné stanoviť konštantný rytmus (časový cyklus) a systém pre čas potrebný na ukázanie hodnoty zásahu aj pre
spôsob ukazovania a tiež pre spôsob výmeny terčov.
Pri pretekoch na vzdialenosť 50 m, musí byť po ukončení
behu hodnotenie a ukázanie zásahu skončené a terč pripravený k ďalšiemu behu najneskôr za 12 sekúnd a strelec musí byť pripravený na vypustenie nasledujúceho terča najneskôr za 18 sekúnd.
Pri pretekoch na vzdialenosť 10 m, musí byť po ukončení
behu hodnotenie a ukázanie zásahu skončené a terč pripravený k ďalšiemu behu najneskôr za 18 sekúnd a strelec musí byť pripravený na vypustenie nasledujúceho terča najneskôr za 20 sekúnd.
Úsekový rozhodca a členovia jury musia dôsledne kontrolovať dodržiavanie času 18 a 20 sekúnd. Pri nedodržiavaní
časového limitu musia penalizovať strelca.
Ak strelec vystrelí a zásah nie je v terči, a on neskôr protestuje, že nebol pripravený v okamžiku vypustenia terča, bude
hodnotený nulou. Opakovanie výstrelu mu nebude povolené.
Časový limit 18 sekúnd (pre vzdialenosť 50 m) resp. 20 sekúnd (pre vzdialenosť 10 m) začína plynúť v okamžiku, keď
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sa terč skryje na konci každého behu a končí, keď terč začína svoj spiatočný beh.
m) Jury musí počas pretekov kontrolovať správnosť časov vypúšťania terčov.
n) Ak bol terč odštartovaný z nesprávnej strany alebo pospiatky, beh musí byť anulovaný a opakovaný aj keď strelec vystrelil.
10.7.3.8

Ak nastane čokoľvek, čo môže byť nebezpečné, čo vyrušuje
strelca alebo inak prekáža pretekom, musí úsekový rozhodca
zastaviť streľbu. Ak strelec vystrelil v okamžiku povelu, môže
byť na jeho požiadanie beh anulovaný.

10.7.4.1

V prípade, že sa stane niečo, čo by mohlo ovplyvniť streľbu
alebo byť nebezpečné, rozhodca zastaví streľbu. Ak strelec vystrelí v čase vydávania povelu, má právo zrušenia behu ak o to
požiada

10.7.4.2

Ak bola streľba prerušená na viac ako 5 minút, alebo bol strelec
premiestnený na iné strelecké stanovište, môže strelec požadovať 2 nástrelné výstrely navyše (4 nástrelné výstrely pri
zmiešaných behoch). V tom prípade musí rozhodca ohlásiť
„NÁSTRELNÉ VÝSTRELY“ a informovať zapisovateľa. Tieto
nástrelné výstrely musia byť zahájené z tej strany, odkiaľ bude
séria po prerušení pokračovať. Ak strelec nástrelné výstrely navyše nepožaduje, pokračuje séria tam, kde bola prerušená.

10.7.4.3

Ak strelec počas behu terča nevystrelí, bude výstrel zaznamenaný ako chybený, ak sa nejedná o prípady, keď pravidlá
umožňujú strelcovi výstrel opakovať.

10.7.4.4

Ak úsekový rozhodca nezastaví streľbu v prípadoch, na ktoré
sa vzťahujú ustanovenia pravidiel môže strelec v prípade, že
situáciu sám nezavinil, zdvihnúť ruku a zvolať „STOP“. Úsekový
rozhodca musí ihneď zastaviť streľbu. Ak zistí, že činnosť strelca bola oprávnená, môže strelec po odstránení príčiny zastavenia streľby, pokračovať v streľbe podľa pravidiel v tomto poradí. Ak nebola činnosť strelca oprávnená, vydá povel na opakovanie behu a strelec musí byť potrestaný zrážkou dvoch (2)
bodov z hodnoty tohto vstrelu.

10.7.4.5

Chybené výstrely
a) Každý výstrel vystrelený pred objavením súťažného terča
musí byť hodnotený ako chybený.
b) Terč bude odštartovaný bez opakovania výstrelu a chybený
výstrel sa zaznamená ako „Z“ na terči, výsledkovej karte a v
protokole.
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c) Vstrely mimo hodnotiace kruhy sa musia vyhodnotiť ako nuly
a zaznamenať ako „X“.
d) Ak strelec nevystrelí, bude beh hodnotený ako nula a zaznamenaný ako „-“.
e) Výstrely, ktoré nezasiahli terč sa vyhodnotia ako nuly a zaznamenať ako „Z“.
f) Oválne vstrely, alebo vstrely odrazom musia byť hodnotené
ako nuly.
10.7.4.6

Chybené výstrely a tresty v disciplínach v streľbe na 10 m:
a) Strelec nesmie uvoľniť náplň hnacieho plynu zo svojej pušky. Za prvé porušenie tohto pravidla bude potrestaný zrážkou dvoch (2) bodov z hodnoty nasledujúceho zásahu. Za
druhé porušenie musí byť strelec diskvalifikovaný zo súťaže.
b) Akékoľvek uvoľnenie hnacej náplne po vypustení prvého súťažného terča, bez zásahu na terči bude hodnotené ako
chybený výstrel.
c) Strelec je zodpovedný za to, že pred začiatkom súťaže má
jeho puška na plyn plnú náplň hnacieho plynu. Ak počas súťaže má nedostatok plynu na to, aby mohol v súťaži pokračovať, bude mu poskytnutý čas maximálne 5 minút na obnovenie zásoby plynu. Môže potom pokračovať v súťaži, ale
nebudú mu poskytnuté nástrelné výstrely navyše.

10.8

Pravidlá – boj o medaile (Medal Match – MM)

10.8.1

10 M BEŽIACI TERČ MUŽI, ŽENY JUNIORI A JUNIORKY

10.8.2

Plný program musí byť strieľaný ako kvalifikácia pre medailový
súboj.

10.8.3

Počet strelcov pre MM prví štyria (4) z kvalifikácie, poradie podľa výsledku kvalifikácie.

10.8.4

Zhoda na druhom a štvrtom mieste v kvalifikácii sa rieši rozstrelom.

10.8.5

Výsledky z kvalifikácie sa nepočítajú do hodnotenia medailového súboja.

10.8.6

Strelci sa musia hlásiť pripravení k streľbe na strelišti 10 minút
pred začiatkom.

10.8.7

V boji o medaile súťaží prvý so štvrtým a druhý s tretím z kvalifikácie

10.8.8

Strelci budú na stanovište privedení.
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10.8.9

Medailový súboj bude prebiehať buď na dvoch alebo na štyroch
streliskách.

10.8.10

Ak sú len dve (2) streliska, prvá zmena bude medzi strelcami v
poradí 1 a 4.

10.8.11

Ak sú štyri (4) streliska strelci z poradia 1 a 4 sú na susedných
streliskách a 2 a 3 sú na ďalších streliskách.

10.8.12

Prípravný čas je jedna (1) minúta, nasledujú dva nástrelné behy, jeden pravý a jeden ľavý (rýchle behy).

10.8.13

Strieľanie je na povel v rýchlych behoch (2,5 s).

10.8.14

Hodnotenie je v desatinách. Strelec s vyšším výsledkom z dvojice (1 a 4, 2 a 3) získa 1 bod. Pri zhode, strelci nezískajú žiaden bod.

10.8.15

Strelec ktorý získa šesť (6) bodov alebo viac s rozdielom dvoch
(2) bodov je víťaz boja.

10.8.16

Porazení z dvoch (2) semifinálových bojov bojujú o bronzovú
medailu rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie.

10.8.17

Víťazi z dvoch (2) semifinálových bojov bojujú o zlatú a striebornú medailu rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie.

10.9

Priestupky a disciplinárne ustanovenia

10.9.1

Strelec nesmie bez vysvetlenia prekročiť prípravný čas v trvaní
dvoch (2) minút, alebo čakať dlhšie ako 60 sekúnd po skončení
nástrelu so začatím streľby súťažných rán. Po 30 sekundách
naviac musí byť terč vypustený a výsledok započítaný, bez
ohľadu na to, či strelec zaujal strelecký postoj alebo nie.

10.9.2

Ak sa strelec nedostaví v stanovenom čase s prevzatým vybavením, musí rozhodca trikrát (3x) v priebehu jednej (1) minúty
nahlas vyvolať jeho meno. Ak sa strelec ani potom nedostaví,
musia mu funkcionári preteku určiť nový čas pre streľbu a z celového výsledku mu odpočítať dva (2) body. Ak sa ale jury presvedčí o tom, že strelec oneskorenie nezavinil, nebude potrestaný.

10.9.3

Strelec, ktorý poruší pravidlo o streleckej polohe, musí byť po
prvom porušení napomenutý (žltá karta). Pri opakovanom porušení týchto pravidiel môže jury potrestať strelca zrážkov
dvoch ( 2 ) bodov. Pri ďalšom porušení nasleduje diskvalifikácia.
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10.10

PORUCHY

10.10.1

Ak má strelec také technické problémy so svojou puškou alebo
strelivom, že nemôže strieľať, musí položiť pušku na lavicu alebo stôl a viac sa ich nedotýkať. Musí zavolať úsekového rozhodcu, aby prekontroloval závadu alebo poruchu pušky. Rozhodca musí prerušiť sériu behov a spustiť stopky, aby určil dobu prerušenia.

10.10.2

Ak rozhodca po kontrole pušky a streliva rozhodne, že závadu
nezavinil strelec, môže sa beh opakovať.

10.10.3

PORUCHA JE NEZAVINENÁ VTEDY, KEĎ:
a) spúšť bola spustená, v nábojovej komore je náboj toho istého typu, ktorý strelec zvyčajne používa, na náboji je zreteľný
otlačok úderníka a strela neopustila hlaveň; alebo:
b) dôvod, pre ktorý strelec nevystrelil bol spôsobený závadou
pušky, ktorú strelec pravdepodobne nezapríčinil, ani jej nemohol v rozumných medziach zabrániť.

10.10.4

PORUCHA JE ZAVINENÁ VTEDY, KEĎ:
a) nepoložil pušku na stôl alebo niečo upravoval pred odložením;
b) menil niečo na puške pred tým ako ju odložil na stôl;
c) nebola uvoľnená poistka;
d) záver nebol úplne uzavretý;
e) puška nebola nabitá;
f) puška bola nabitá nesprávnym druhom streliva.
ak rozhodca rozhodol, že závadu zavinil strelec, musí sa zaznamenať nevystrelený výstrel ako chybený.

10.10.5

Po prerušení pre poruchu pušky alebo streliva môže úsekový
rozhodca prikázať opravu pušky alebo výmenu streliva. Ak môže byť porucha opravená do päť (5) minút, môže sa v streľbe
pokračovať. Ak má oprava trvať dlhšie ako päť (5) minút, má
strelec právo pokračovať ihneď s druhou puškou, schválenou
preberacou komisiou, alebo odstúpi aby si opravil svoju zbraň.
Úsekový rozhodca potom musí so súhlasom jury rozhodnúť,
kedy bude môcť strelec pokračovať v prerušenej sérii buď s opravenou puškou, alebo s druhou puškou v prípade, že oprava
nie je možná. V sérii sa musí pokračovať v bode, kde došlo k
prerušeniu.
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10.10.6

Úsekový rozhodca musí pokračovať v sérii ako by strelec neodstúpil, aby umožnil ďalšiemu strelcovi dokončiť jeho nasucho
strieľanú sériu.

10.10.7

PORUCHA MIERIDIEL
a) Ak strelec zistí počas nástrelných rán, že chyba mieridiel
nemôže byť odstránená nastavením, môže jury povoliť výmenu mieridiel, ak sú k dispozícii druhé mieridlá schválené
preberacou komisiou.
b) Po výmene musia byť strelcovi povolené nástrelné výstrely.
c) Strelec nesmie opakovať nástrelné rany alebo dostať nástrelné rany naviac, ak pri prehliadke rozhodca zistí, že mieridlá neboli riadne upevnené.
d) Ak sa mieridlá uvoľnia počas súťažnej série, pretože neboli
riadne upevnené, musia sa všetky výstrely započítať.

10.11

Poruchy na elektronických terčových zariadeniach na 10 m

10.11.1

AK JE PORUCHA VŠETKÝCH ELEKTRONICKÝCH TERČOV NA STRELIŠTI
- JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ PRI POUŽITÍ KONVENČNÝCH TERČOV:
a) riadiaci streľby a jury musia zaznamenať skutočný čas prerušenia streľby;
b) všetky súťažné výstrely u všetkých strelcov sa musia spočítať a zaznamenať. V prípade výpadku elektrickej energie na
strelišti je potrebné vyčkať na obnovenie dodávky energie,
aby bolo možné zistiť počet vstrelov registrovaných jednotlivými terčmi, nie monitorom na strelišti;
c) potom ako je odstránená porucha a celé strelište je znovu v
prevádzke, musí byť poskytnutý všetkým strelcom čas jednej
(1) minúty na prípravu, aby mohli zaujať postoj. Opätovný
začiatok musí byť oznámený rozhlasom najmenej päť (5)
minút vopred. Po skončení prípravného času sú strelcom
povolené štyri (4) nástrelné výstrely (2 ľavé behy a 2 pravé
behy). Tieto nástrelné výstrely musia začať z tej strany, z
ktorej bude pretek pokračovať po prerušení. Po nástrelných
výstreloch bude strelcom povolená 30 sekúnd prestávka. Po
nástrelných výstreloch a prestávke pokračuje pretek tam,
kde bol prerušený.

10.11.2

PORUCHA NA JEDNOTLIVOM TERČOVOM ZARIADENÍ
Pri poruche jednotlivého elektronického terčového zariadenia
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sa postupuje rovnako ako pri poruche jednotlivého terča stanovenej v technických pravidlách(6.11.1c).
10.11.3

Sťažnosti týkajúce sa zlyhania registrácie alebo zobrazenia zásahov na obrazovke elektronického vyhodnocovacieho terčového zariadenia.
a) Strelec musí o zlyhaní funkcie elektronického terčového zariadenia okamžite informovať najbližšieho rozhodcu. Ten
musí písomne zaznamenať čas protestu. K rozhodnutiu sa
musia dostaviť na strelecké stanovište jeden alebo viac členov jury.
b) Strelec bude vyzvaný, aby vystrelil ďalší mierený výstrel na
svoj terč. Strelec musí ohlásiť „PRIPRAVENÝ“. Postupuje sa
rovnako ako pri proteste týkajúceho sa poruchy záznamu
alebo zobrazovania zásahov v technických pravidlách.

10.12

PORADIE PRI ROVNOSTI BODOV

10.12.1

Rovnosť bodov v pretekoch jednotlivcov na 50 m a 10 m. U
strelcov, ktorí dosiahli absolútny nástrel sa poradie neurčuje
(rovnaké umiestnenie).

10.12.1.1 ROVNOSŤ BODOV NA 1 – 3 MIESTE
a) Ak dvaja alebo viacerí strelci dosiahnu rovnaký výsledok,
musí sa zhoda na prvých troch miestach vyriešiť rozstrelom
pozostávajúcim z dvoch (2) nástrelných výstrelov (jeden (1)
ľavý - jeden (1) pravý) a dvoch (2) rozstrelových výstrelov
(jeden (1) ľavý - jeden (1) pravý) na rýchle behy (2,5 sekundy), podľa pokynov jury. Súťažné behy sa strieľajú na povel.
b) V prípade ďalšieho zhodného výsledku bude rozstrel pokračovať až do ukončenia rovnosti bodov.
10.12.1.2 PRAVIDLÁ ROZSTRELU
a) Rozstrel musí začať čo najskôr ako je to možné a účelné po
uplynutí času na protest. Ak nie je možné vykonať rozstrel v
dopredu stanovenom a oznámenom čase, musia strelci, ktorých sa to týka, zostať v kontakte s rozhodcami na strelišti až
do oznámenia miesta a času vykonania rozstrelu.
b) Strelci musia strieľať rozstrel na susedných streleckých stanovištiach určených žrebovaním pod dohľadom jury. Ak má
viac strelcov zhodné výsledky, rozhodne sa žrebom aj
o poradí streľby. Ak by došlo k zhode výsledkov na viac ako
jednom poradí, rozhodne sa najskôr o rovnosti bodov na
nižšom poradí a potom na vyššom.
c) Ak sa strelec nedostaví na rozstrel, bude zaradený na poKanec_2018
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sledné miesto v tomto rozstrele. Ak sa na rozstrel nedostavia dvaja alebo viacerí strelci, bude ich poradie stanovené
podľa pravidla pre rovnosť bodov v súťažiach jednotlivcov od
štvrtého miesta.
d) Počas rozstrelu sa poruchy a iné nepravidelnosti riešia podľa pravidiel ISSF. Je však povolená len jedna (1) porucha
pre rozstrel a opakovanie, alebo dostreľovanie sa vykonáva
ihneď.
10.12.1.3 Zhody od štvrtého miesta, ak nie sú rozhodnuté rozstrelom sa
rozhodujú nasledovne:
a) Disciplíny na 10 m. Všetky zostávajúce zhody na 4 mieste
a nižšom sú riešené podľa – pozri zodpovedajúce state vo
VTP 6.15.
b) Bežiaci terč na 50 m 30 + 30. Všetky zostávajúce zhody na
4 mieste a nižšom sú riešené podľa vyššieho výsledku rýchlych behov. Porovnaním najnižších hodnôt zásahov u jednotlivcov so zhodným výsledkom. Strelec s najnižšou hodnotu zásahu je vyhlásený za horšieho Ak sa nerozhodne strelcom bude priznané rovnaké poradie.
c) Bežiaci terč na 50 m 40 mix Všetky zostávajúce zhody na 4
mieste a nižšom sú riešené podľa vyššieho výsledku
z druhej časti Porovnaním najnižších hodnôt zásahov u jednotlivcov so zhodným výsledkom. Strelec s najnižšou hodnotu zásahu je vyhlásený za horšieho. Ak sa nerozhodne strelcom bude priznané rovnaké poradie.
10.12.2

ROVNOSŤ BODOV V PRETEKOCH DRUŽSTIEV
Rovnosť bodov v pretekoch družstiev v disciplíne na 10 a 50 m
Poradie pri rovnosti bodov v pretekoch družstiev sa musí určiť
tak, že sa sčítajú výsledky všetkých členov družstva a použije
sa postup pre určenie poradia pri rovnosti bodov v pretekoch
jednotlivcov na 10 m a 50 m..
a) Najvyšší počet stredových desiatok.
b) Najvyšší súčet hodnôt posledných sérii, potom predposledných atď.
c) Ak zhoda trvá, bude výsledok porovnávaný výstrel po výstrele počtom stredových desiatok u posledného výstrelu, predposledného atď.
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10.10
Disciplína

TABUĽKA ŠPECIFIKÁCIÍ PRE DISCIPLÍNY BEŽIACI TERČ

Maximálna
hmotnosť

Odpor
spúšte

Botka pažby

Mieridlá

Závažia
na hlavni

Strelivo

Súťažné rany

Rôzne

Muži:
10 m
VzBT

5,5 kg
vrátane zameriavaceho ďalekohľadu

10 m
VzBT
40 mix
50 m
BT
50 m
BT

5,5 kg
vrátane zameriavaceho ďalekohľadu

Ľubovolný zameriavaci ďaĽubovolný,
lekohľad
napináčik Hĺbka: naj- s konštantným
zväčšením
nie je povo- nižší bod
maximálne
lený
200 mm
štvornásobným
(toler. + 0,4x) Vo vnútri
polomeru
Dĺžka: max.
60 mm
150 mm,
hĺbka/výška
zakrivenia
(závažie
20 mm
o hmotnosti
Ľubovolné
500 g),
Dĺžka: bez
napináčik
obmedzenia
nie je povolený

40 mix
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30 pomalých
30 rýchlych
Kalibru
4,5 mm
(.177)

Ženy:
20 pomalých
20 rýchlych
behov
40 zmiešaných behov

Kalibru
5,6 mm
(.22 LR)

30 pomalých
30 rýchlych
behov
40 zmiešaných behov

Výmena pušky alebo zmeny na puške
počas pomalých
a rýchlych behov
nie sú povolené

2. vydanie 2018

10.11

OBRÁZKY

10 m puška: Dĺžka systému (hlaveň, vrátane akéhokoľvek predĺženia) nesmie presiahnuť 1000 mm
50 m puška: Dĺžka systému, merané od zadnej strany zatvoreného záveru v spustenej polohe na najprednejší
koniec systému vrátane predĺžení, nesmie presiahnuť 1000 mm

R 60

150

Páska
250 x 30 mm

75

20

1000

200

Nastaviteľné
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Rozmery v mm
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ÚPRAVY PRAVIDIEL PRE NÁRODNÉ SÚŤAŽE
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