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6.30

ÚPRAVY PRAVIDIEL PRE PORIADANIE
SÚŤAŽÍ V NÁRODNÝCH DISCIPLÍNACH
A NEMAJSTROVSKÝCH PRETEKOV

6.30.1

VŠEOBECNE
Súťaže v disciplínach ISSF prebiehajú v zásade podľa pravidiel ISSF. V nemajstrovských pretekoch, hlavne nižších kategórií, je možné s výnimkou bezpečnosti, vzdialenosti streľby
a terčov pripustiť určité odchýlky alebo úľavy. Tieto prípady sú
zahrnuté v dodatkoch pravidiel ISSF pre národné disciplíny.
Vo všetkých ostatných prípadoch platia pravidlá ISSF v plnom
rozsahu.

6.30.2

BEZPEČNOSŤ

6.30.2.1

Za bezpečnosť strelnice, v súlade s povolením polície
a súdneho znalca – balistika, je plne zodpovedný prevádzkovateľ strelnice.

6.30.2.2

Za dodržanie prechodných bezpečnostných opatrení (strážna
služba, oznámenie o streľbe, vyznačenie obmedzení pohybu
a pod.) je zodpovedný usporiadateľ súťaže.

6.30.2.3

Pretekárom a funkcionárom pretekov je pred a počas pretekov zakázané požívať alkoholické nápoje, drogy, a látky
ovplyvňujúce schopnosť sebakontroly.

6.30.3

STRELNICE A TERČE

6.30.3.1

Ak je to možné, väčšinu strelníc vybaviť pre vrcholové národné preteky (MSR, Extraliga a LTM) systémom EST pre guľové
disciplíny. Vo vrcholových vzduchových disciplínach (MSR,
Extraliga, LTM, NLML) zabezpečiť maximum streleckých stanovíšť vybavených EST.

6.30.3.2

Finálové preteky v maximálnej možnej miere strieľať na EST
pri guľovej aj vzduchovej sezóne.

6.30.3.3

Vybavenie strelníc sa môže líšiť podľa typu strelnice. Zásadne
musia byť dodržané vzdialenosti streľby v predpísaných toleranciách.

6.30.3.4

Kalibrovanie sporných vstrelov, pri pištoľových disciplínach na
25 m sa robí vo zvislej polohe, bez vyberania rámu
z terčového zariadenia.
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6.30.3.5

Ukázanie zásahov pri Rýchlopalnej pištoli je možné aj ukazovadlom, bez použitia terčíkov (6.21.10.2).

6.30.3.6

Na strelniciach 50 m, kde sa nedajú meniť terče bez prerušenia streľby, sa odporúča použiť pásy so štyrmi (4) súťažnými
a jedným (1) nástrelným terčom.

6.30.3.7

Pre jedné preteky a všetkých pretekárov v danej kategórii použiť terče z jednej výrobnej série.

6.30.3.8

Puškový terč na 10 metrov – mládež (8 / 5,5):
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7
kruh 6

6,2 mm
14,5 mm
22,9 mm
31,2 mm
39,5 mm

(± 0,2 mm)
(± 0,2 mm)
(± 0,2 mm)
(± 0,3 mm)
(± 0,3 mm)

kruh 5
kruh 4
kruh 3
kruh 2
kruh 1

47,9 mm
56,2 mm
64,5 mm
72,9 mm
81,2 mm

(± 0,3 mm)
(± 0,3 mm)
(± 0,3 mm)
(± 0,3 mm)
(± 0,3 mm)

Stredová desiatka – zásah je celý v desiatkovom kruhu, pokiaľ okraj kalibru 4,5 mm nepresiahne vonkajší okraj oddeľovacej čiary desiatkového kruhu.
Čierny stred: kruhy 4 až 10, priemer = 56,2 mm.
Hrúbka deliacich čiar: 0,2 mm až 0,3 mm.
Najmenší viditeľný rozmer terčového listu: 90 mm x 90 mm.
Hodnoty bodovacích kruhov 1 – 8 sú vytlačené v bodovacích
poliach vo vodorovnom smere.
Polia 10 a 9 nie sú označené číslom.
Pre zlepšenie viditeľnosti terčov musia byť k dispozícii terčové
podložky 170 mm x 170 mm, farbou podobné papieru terčov.

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

56,2 mm
81,2 mm
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Puškový terč na 10 metrov – mládež (8/5,5)
6.30.3.9

4,5 mm VONKAJŠÍ kaliber pre puškový terč 8/5,5 - mládež:
Priemer meracej hrany:
Výška meracej hrany:
Priemer zásuvného tŕňa:
Dĺžka zásuvného tŕňa:
Použije sa pre:

12,16 mm (+ 0,00 / - 0,05 mm)
cca 0,5 mm
4,60 mm (± 0,05 mm)
10 mm až 15 mm
Vzduchovú pušku „SLAVIA“ na 10 m,
kruhy 2 až 10, terč 8 x 5,5

6.30.4

FUNKCIONÁRI PRETEKOV

6.30.4.1

Na všetkých pretekoch Slovenského streleckého zväzu sa
určuje hlavný rozhodca, ktorý má práva a povinnosti „ODVOLACEJ JURY“, predseda hodnotiacej komisie, ktorý má práva
a povinnosti „KLASIFIKAČNEJ JURY“ a riadiaci streľby, ktorý
má práva a povinnosti „SÚŤAŽNEJ JURY“.

6.30.4.2

Právo DISKVALIFIKOVAŤ môže hlavný rozhodca. Zrážku
dvoch (2) bodov z výsledku môžu vykonať HR, PHK alebo RS
o čom musia informovať HR.

6.30.4.3

Keď je v pretekoch určená „JURY“ jedná sa o odvolaciu jury.
V prípade, že nie je určená odvolacia jury, jej práva
a povinnosti prechádzajú na hlavného rozhodcu. Sťažnosť na
výkon funkcie hlavného rozhodcu sa podáva s kvalifikovaným
odôvodnením na Komisiu rozhodcov SSZ do sedem (7) dní
po ukončení súťaže.

6.30.4.3

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť počet rozhodcov v súlade
s PŠS a zaradením súťaže do kategórie.

6.30.4.3.1

Puškové disciplíny, ĽPi a VzPi:

6.30.4.3.1.1 hlavný rozhodca;
6.30.4.3.1.2 riadiaci streľby (do 20 streleckých stanovíšť);
6.30.4.3.1.3 úsekový rozhodca (jeden na každých ďalších 15 streleckých
stanovíšť);
6.30.4.3.1.4 rozhodca pri terčoch (do 20 streleckých stanovíšť a jeden na
každých ďalších 15 streleckých stanovíšť);
6.30.4.3.1.5 predseda hodnotiacej komisie;
6.30.4.3.1.6 + jeden (1) rozhodca do 20 pretekárov,
+ dvaja (2) rozhodcovia do 40 pretekárov,
+ štyria (4) rozhodcovia nad 40 pretekárov.
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Pištoľové disciplíny na 25 m:

6.30.4.3.2.1 hlavný rozhodca;
6.30.4.3.2.2 riadiaci streľby;
6.30.4.3.2.3 úsekový rozhodca (jeden na dva otočné stavy);
6.30.4.3.2.4 predseda hodnotiacej komisie;
6.30.4.3.2.5 rozhodca pri terčoch (jeden na dva otočné stavy).
6.30.4.3.3

Bežiaci terč na 50 m:

6.30.4.3.3.1 hlavný rozhodca;
6.30.4.3.3.2 predseda hodnotiacej komisie;
6.30.4.3.3.3 dvaja (2) rozhodcovia pri terčoch pre každý stav;
6.30.4.3.3.2 riadiaci streľby pre každý stav.
6.30.4.3.4

Brokové disciplíny:

6.30.4.3.4.1 hlavný rozhodca;
6.30.4.3.4.2 riadiaci streľby;
6.30.4.3.4.3 rozhodca na strelisku – pre každé strelisko.
6.30.5

PRÍPRAVA A PRIEBEH PRETEKOV

6.30.5.1

Usporiadateľ má právo strelca, ktorý sa v propozíciách stanovenom čase neprihlási k účasti na súťaž zaradiť do súťaže.
Strelec je ale povinný uhradiť zvýšené štartovné ako nečlen
SSZ. Pritom bude zaradený v štartovej listine na miesto, ktoré
bude voľné.

6.30.5.2

Pri súťažiach SSZ nie je nutné dodržiavať ustanovenia článkov 6.6.4 a 6.6.5. Rozpis zmien zverejniť aspoň 30 min. pred
začiatkom zmeny.

6.30.5.3

Pokiaľ usporiadateľ nezabezpečí štartovné čísla, nebudú
strelci štartovným číslom označení.

6.30.5.4

Štartovné čísla, pokiaľ ich usporiadateľ zabezpečí, musia mať
všetci strelci na chrbte nad úrovňou pásu, po celú dobu účasti
na oficiálnom tréningu alebo súťaži. Ak nemá strelec na sebe
štartovné číslo nesmie začať súťaž, alebo pokračovať
v súťaži.

6.30.5.4.1

Finále vo všetkých disciplínach – ak nie je pretek
s medzinárodnou účasťou, sú povely v SLOVENČINE.

6.30.5.4.2

Pri účasti zahraničných strelcov SA VŠETKY POVELY VY-

Narodne_20187

6 z 16

6.1.2018 / 13:37:33

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

2. vydanie 2017

DÁVAJÚ V ANGLIČTINE.
6.30.5

V podmienkach SSZ organizátor pretekov nie je povinný zabezpečiť pre konkrétne preteky zásobu CO2 ani vzduchu.
(6.12.4a).

6.30.6

PROTESTY A ODVOLANIA

6.30.6.1

Poplatok za protest je 10,- €.

6.30.6.2

Poplatok za odvolanie je 20,- €.

6.30.6.3

Poplatky za protest a odvolanie pri nižších súťažiach môžu
byť znížené v propozíciách súťaže na polovicu.

6.30.6.4

Tréneri a pretekári sú zodpovední za priebežnú kontrolu zverejnených čiastkových výsledkov. Čas na protest po zverejnených predbežných výsledkov je 10 min. Uplynutím času na
protest sú predbežné výsledky konečné.

6.30.6.5

V podmienkach SSZ je povolené podať protest voči desaťrannej (10) položke.

6.30.7

ROVNOSŤ BODOV – NÁRODNÁ ÚPRAVA ČLÁNKU ISSF 6.15.1

6.30.7.1

Zhoda v 300 m, 50 m, 10 m a 25 m disciplínach (ak nie je
rozstrel) sa na súťažiach SSZ rieši podľa nasledujúcich pravidiel:

6.30.7.2

podľa najvyššej hodnoty poslednej desaťranovej položky, potom predposlednej atď., až pokiaľ nie je rozhodnuté;

6.30.7.3

podľa najvyššieho počtu 10, 9, 8, atď.;

6.30.7.4

podľa najvyššieho počtu stredových desiatok;

6.30.8

MLÁDEŽNÍCKE SÚŤAŽE

6.30.8.1

Kategórie pre mládež:

6.30.8.1.1

mládež do 14 rokov (v roku súťažnej sezóny nedosiahne 15
rokov t.j. pri prechode rokov kedy súťaž končí – vzduchové
zbrane), chlapci, dievčatá;

6.30.8.1.2

dorast do 16 rokov (v roku súťažnej sezóny nedosiahne 17
rokov t.j. pri prechode rokov kedy súťaž končí – vzduchové
zbrane), dorastenci, dorastenky;

6.30.8.1.3

kadeti, kadetky (v roku súťaže nedosiahne 19 rokov);

6.30.8.1.4

juniori, juniorky (v roku súťaže nedosiahne 21 rokov).
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7.30

ÚPRAVY PRAVIDIEL PRE PORIADANIE
NÁRODNÝCH SÚŤAŽÍ

7.30.1

VYBAVENIE A STRELIVO

7.30.1.1

Pri súťažiach nižších kategórií a súťažiach masového charakteru sa môžu zmierniť niektoré požiadavky na odev. Akékoľvek
pomôcky, ktoré by mohli pretekárovi poskytnúť dodatočnú oporu alebo výhodu oproti ostatným pretekárom sú zakázané.

7.30.1.2

Strelecké kabáty – doteraz používané (nie novo kúpené) môžu
mať vodorovný švík v oblasti dotyku lakťa s bokom.

7.30.1.3

Strelecké nohavice – doteraz používané (nie novo kúpené)
môžu mať zosilnenie v sedacej oblasti, ak by odstránenie zosilnenia spôsobili znehodnotenie nohavíc.

7.30.1.4

Pozorovacie ďalekohľady pri súťažiach na 10 m sú povolené,
ak sa nestrieľa na priťahovacie, alebo elektronické terče.

7.30.1.5

Keď usporiadateľ nedodá podložkou (pod lakte) pre streľbu v
ľahu a v kľaku, môžu sa použiť súkromné podložky vyhovujúce
pravidlu 6.4.7.2.

7.30.1.6

Technické parametre pre pušky (okovka, hák, podpažbie) sa
nevzťahujú na školské a mládežnícke súťaže.

7.30.1.7

U zalamovacej pušky sa povinne nevyžaduje bezpečnostná
zástavka. Za bezpečnú zbraň sa považuje zalomenie hlavne.
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DISCIPLÍNY
Nástrel

Disciplína

posuv

ĽM 60

4

pásy

1

41)

12)

ŠpMa 30
2

ŠpMa 10

1

2)

4

1)

ŠpMa 3x10

2

1)

SLAVIA 30

4

-

VzPu 40 ľah

4

-

VzPu 3x20
(a)

4

-

ŠpMa 3x20

15

60

20+20+20

15

30

15+15

15

195

30+35/30+30/45+45

15

120

40/35/55

15

60

20+25+25

15

30

20+15

15

15

10

15

120

40/35/55

15

60

20/20/30

2

15

40

-

1

15

45

-

1

15

35/25/45

-

ženy
juniorky
kadetky
dorast
do 14
rok
do 16
rok
do 16
rok

Čas streľby [min]
pás

Max.
5

4

Príprava a
nástrel

posuv

muži
juniori
kadeti

ĽM 3x20
ŠpMa 60

Maximum
vstrelov
do terča

2)

ĽM 30
ĽM 3x40

Kategórie

1)

počet nástrelných terčov na polohu

2)

počet nástrelných terčov na jeden terčový pás

7.30.3

SÚŤAŽE MLÁDEŽE

7.30.3.1

Korektor je povolený vo všetkých mládežníckych kategóriách
Svojou činnosťou nesmie rušiť ostatných pretekárov.

7.30.3.2

ZALAMOVACIA PUŠKA (SLAVIA 30)

7.30.3.2.1

je dovolená zbraň vzduchová zalamovacia puška kalibru 4,5
mm bez úprav, otvorené mieridlá, ktorej výmetnú silu zabezpečuje piest – je zakázané akékoľvek zariadenie zvyšujúce stabilitu zbrane pri výstrele, dovolené je skrátenie pažby. Je zakázané expanzné a lovecké strelivo.

7.30.3.2.2

Strelecké kabáty – doteraz používané (aj novo kúpené) môžu
mať vodorovný švík v oblasti dotyku lakťa s bokom.

7.30.3.2.3

použitie remeňa je dovolené, musí zodpovedať článku 7.5.8.2,
v prípade dlhšieho remeňa môže voľne visieť – ležať.

7.30.3.2.4

čas na streľbu 40 min. + 5 min. príprava + 10 min. nástrel.

7.30.3.3

VZDUCHOVÁ PUŠKA 40 ĽAH

7.30.3.3.1

terč ISSF pre VzPu podľa článku 6.3.4.3;

Narodne_20187

9 z 16

6.1.2018 / 13:37:33

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

2. vydanie 2017

7.30.3.3.2

zbraň podľa pravidiel ISSF pre VzPu;

7.30.3.3.3

použitie remeňa je dovolené, musí zodpovedať článku 7.5.8.2;

7.30.3.3.4

čas na streľbu 45 min. + 5 min. príprava + 10 min. nástrel.

7.30.3.4

VZDUCHOVÁ PUŠKA 3X20
terč ISSF pre VzPu podľa článku 6.3.4.3;

7.30.3.4.1

zbraň podľa pravidiel ISSF pre VzPu;

7.30.3.4.2

Poradie streleckých polôh je: kľak – ľah – stoj

7.30.3.4.3

použitie remeňa pre polohu ľah a kľak je dovolené, musí zodpovedať článku 7.5.8.2;

7.30.3.4.4

medzi polohami je technická prestávka na úpravu terčového
zariadenia – jej dĺžka bude oznámená pri začiatku preteku;

(a)

medzi polohami ľah a stoj je povolený dodatočný nástrelný čas
7 minút v prípade, že je streľba prerušená z dôvodu prestavby
strelnice.

7.30.3.4.5

čas kľak 35 min. + 15 min. príprava a nástrel;

7.30.3.4.6

čas ľah 25 min. vrátane nástrelu; + 7 min. nástrel ak sa prerušili preteky.

7.30.3.4.7

čas stoj 45 min. vrátane nástrelu; + 7 min. nástrel ak sa prerušili preteky.

7.30.3.4.8

Výška terčov pre VzPu 3x20;
a) poloha kľak – 70 cm ± 5 cm;
b) poloha ľah – 40 cm ± 5 cm;
c) poloha stoj – 140 cm ± 5 cm;
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8.30

ÚPRAVY PRAVIDIEL PRE PORIADANIE
NÁRODNÝCH SÚŤAŽÍ

8.30.1

VYBAVENIE A STRELIVO

8.30.1.1

Akékoľvek pomôcky, ktoré môžu poskytnúť dodatočnú oporu
alebo môžu strelcovi poskytnúť výhodu oproti ostatným pretekárom sú zakázané.

8.30.1.2

Pozorovacie ďalekohľady pri súťažiach na 10 m sú povolené,
ak sa nestrieľa na priťahovacie, alebo elektronické terče.

8.30.2

ŠPORTOVÁ PIŠTOĽ – NÁRODNÁ (MUŽI)

8.30.2.1

Zodpovedajúca športovej pištoli podľa ISSF.

8.30.2.2

Odpor spúšte min. 1000 g.

8.30.2.3

Pri súťažiach nižších kategórií – do úrovne okresu a súťažiach
masového charakteru (súťaže, ktoré nie sú kvalifikačné preteky) pripúšťajú sa nasledujúce úľavy:
a) môžu sa použiť jednoranné pištole,
b) môžu sa použiť pištole na náboj short.
c) nemusia byť dodržané rozmerové obmedzenia: dĺžka hlavne, vzdialenosť mieridiel. Pažba a odpor spúšte musia vyhovovať predpisom pre športovú pištoľ.

8.30.3

VEĽKOKALIBROVÁ PIŠTOĽ – PLÁŠŤOVÉ STRELIVO ŠTANDARD

8.30.3.1

Pre veľkokalibrovú pištoľ – Štandard platia pravidlá ISSF pre
veľkokalibrovú pištoľ s týmito úpravami.

8.30.3.2

V každej polovici pretekov (mierená, otočná) sú povolené dve
(2) poruchy;

8.30.3.3

Veľkokalibrová pištoľ – plášťové strelivo ŠTANDARD, platia
pravidlá ISSF pre veľkokalibrovú pištoľ s týmito úpravami:
a) kaliber zbrane 7,62 mm až 9,65 mm (.30 – .38);
b) strelivo kalibru 7,62 mm až 9,65 mm (.30 – .38), povrchová
úprava a tvar streliva nie je obmedzená až na zakázané
strelivo zákonom (priebojné, zápalné, trhavé a pod.);
c) sú povolené drobné úpravy ako vyladenie spúšte, drobná
úprava mieridiel, povolené optické optovlákna a reflexné
farby použitie drevených alebo gumených črienok továren-
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sky vyrobených pre daný typ zbrane je povolené,
d) „pachmajerky“ a pod sú povolené;
e) sú povolené: optovlákna, mikrometrické mieridlá a reflexné
farby;
f) je zakázané používať optické mieridlá;
g) je zakázané používať úsťové brzdy;
h) nesmú sa používať športové pištole, revolvery a „škorpión“
vz. 60, 61 a 91;
i) zbraň sa musí zmestiť do meracej krabice o rozmeroch 225
x 150 x 45 mm s toleranciou +1, -0 mm.
8.30.3.4

Terče – mierená: pištoľový 50/20 podľa článku 6.3.4.5.
Terče – otočný: „figúra“ podľa článku 6.3.4.4.

8.30.3.5

Hodnotenie zásahov kalibrom 9,65 mm (.38) + 0,05 – 0,00 mm.
Pri použití zásuvného kalibru musí mať zásuvný trň rozmer príslušného kalibru použitej zbrane.

8.30.4

VEĽKOKALIBROVÁ PIŠTOĽ – PLÁŠŤOVÉ STRELIVO OPEN

8.30.4.1

Veľkokalibrová pištoľ – plášťové strelivo OPEN, platia pravidlá
ISSF pre veľkokalibrovú pištoľ s týmito úpravami:
a) V každej polovici pretekov (mierená, otočná) sú povolené
dve (2) poruchy;
b) kaliber od 7,62 mm (.30) vyššie neobmedzene;
c) môže sa použiť aj revolver a „škorpión“ vz. 60, 61 a 91;
d) môžu sa použiť športové zbrane ako napr. ZKR, TOZ,
Hämmerli atď., ale bez športových – ortopedických črienok;
e) odpor spúšte, váha a rozmery zbrane bez obmedzenia;
f) sú povolené: optovlákna, mikrometrické mieridlá a reflexné
farby;
g) zakazuje sa použitie optických mieridiel;
h) zdrsnenie rámu a črienok je povolené, môžu sa použiť
„Pachmajerky“, drevené črienky a gumené pre daný tip
zbrane bez športových úprav;
i) úsťové brzdy sú zakázané;
j) strelivo - kalibru 7,62 mm (.30 ) a vyššie, povrchová úprava
a tvar streliva nie je obmedzená až na zakázané strelivo zákonmi (priebojné, zápalné, trhavé a pod.).

8.30.4.2
Narodne_20187
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Terče – otočný: „figúra“ podľa článku 6.3.4.4.
8.30.4.3

Hodnotenie zásahov do kalibru 9,65 mm (.38) kalibrom 9,65
mm (.38), pre väčšie kalibre podľa konkrétnej zbrane kalibrom
10,00 mm (.41), alebo 11,43 mm (.45) s toleranciami + 0,05 –
0,00 mm. Pri použití zásuvného kalibru musí mať zásuvný tŕň
rozmer príslušného kalibra použitej zbrane

8.30.5.

VEĽKOKALIBROVÁ PIŠTOĽ SLUŽOBNÁ 3X20( 3X10) „ VPI-SL 3X20 (
3X10)“

8.30.5.1

pravidlá ISSF pre veľkokalibrovú pištoľ platia s týmito úpravami:
a) nie sú povolené žiadne závady, pretekár smie poruchu odstrániť v časovom limite pre streľbu;
b) používajú sa samonabíjacie pištole a revolvery od kalibru
7,62 (.30), zbraň sa musí zmestiť do meracej krabice
o rozmeroch 225 x 150 x 45 mm s toleranciou +1, -0 mm,
váha zbrane bez obmedzenia;
c) sú povolené: optovlákna, mikrometrické mieridlá a reflexné
farby;
d) zakazuje sa použitie optických mieridiel;
e) zdrsnenie rámu a črienok je povolené, môžu sa použiť
„Pachmajerky“, drevené črienky a gumené pre daný tip
zbrane bez športových úprav;
f) úsťové brzdy sú zakázané;
g) strelivo - kalibru 7,62 mm (.30 ) a vyššie ,povrchová úprava
a tvar streliva nie je obmedzená až na zakázané strelivo zákonmi (priebojné, zápalné, trhavé a pod.);

8.30.5.2

Terče – pre rýchlopaľbu podľa článku 6.3.2.4
ako náhradný možno použiť vojenský terč č. 4 (nekryto ležiaca
figúra s kruhmi).

8.30.5.3

Hodnotenie zásahov do kalibru 9,65 mm (.38) kalibrom 9,65
mm (.38), pre väčšie kalibre podľa konkrétnej zbrane kalibrom
10,00 mm (.41), alebo 11,43 mm (.45) s toleranciami + 0,05 –
0,00 mm. Pri použití zásuvného kalibru musí mať zásuvný tŕň
rozmer príslušného kalibra použitej zbrane.

8.30.5.4

Pravidlá streľby – vzdialenosť 25 metrov:
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a) strieľajú sa dve (jedna) 10 ranné série pravou rukou v čase
5 minút;
b) strieľajú sa dve (jedna) 10 ranné série ľavou rukou v čase 5
minút;
c) strieľajú sa dve (jedna) 10 ranné série obojruč v čase 1 minúta;
8.30.5.5

Strelecký postoj – pred zahájením každej série je strelec povinný zaujať strelecký postoj s pažou sklonenou pod uhlom 45
stupňov.

8.30.5.6

Pri rovnosti bodov rozhodujú posledné 10 ranné položky do
rozhodnutia. Pri rovnosti bodov majú strelci rovnaké poradie od
4 miesta s vynechaním potrebných počtov miest. O umiestnení
na 1. – 3. mieste rozhoduje rozstrel obojruč až do rozhodnutia.

8.30.6

PRIEBEH PRETEKOV

8.30.6.1

Ľubovoľná pištoľ – pri streľbe na jednotlivé terče s postupnou
výmenou terčov (nutné prerušenie streľby) čas na nástrel 15
min., čas na položku 20 výstrelov 30 min.

8.30.6.2

Počet výstrelov do súťažných terčov na pretekoch, kde sa nedá
vytvoriť slovenský rekord:
Disciplína

Počet vstrelov do terča

Ľubovolná pištoľ

20

ŠpPi – terč pevný (50/20)

15

ŠpPi – terč otočný (figúra)

preteky

VPi – terč pevný (50/20)

10

VPi – terč otočný (figúra)

preteky

ŠtPi – terč (50/20)

10

Rýchlopalná pištoľ

preteky

VzPi

5

VzPi 30+30 – pevný terč

5

VzPi 30+30 – otočný terč

pretek

8.30.7

ŠPORTOVÁ VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ 30+30 (SPVZPI 30+30) – MLÁDEŽ

8.30.7.1

Je disciplína ustanovená pre mládež, ktorá sa strieľa podľa
pravidiel pre športovú pištoľ 8.7.6.4. na redukovaný terč.

8.30.7.2

Streľba na pevné terče: streľba na terč pre vzduchovú pištoľ. Je
možné zarátať prvých 30 výstrelov v disciplíne VzPi 40, ak sa
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nestrieľa ako samostatné preteky.
8.30.7.3

Streľba na otočné terče: streľba na redukovaný terč pre RVzPi
2x30 na 10 m (Rapid Air Pistol) za použitia otočných zariadení
alebo svetiel.

8.30.7.4

Disciplínu je možné strieľať jednorannou vzduchovou pištoľou.
Pri nabíjaní na otočné terče je povolené jej opretie o stôl, alebo
podložku pre čas nevyhnutne nutný na nabitie. Strelec je ale
povinný zaujať pred výstrelom pohotovostný postoj.

8.30.7.5

Pri hodnotení zásahov u otočných terčov je pretekár povinný
odložiť a zabezpečiť zbraň podľa platných predpisov 6.2.2.2.

8.30.8

RVzPi 2x30, ŠpVzPi 30+30 a ŠtVzPi 3x20
RVzPi 2x30, ŠpVzPi 30+30 a ŠtVzPi 3x20 prebiehajú ako samostatná súťaž zmiešaných kategórií. Riadia sa primerane
VTP pre guľové disciplíny s rozdielom:

8.30.8.1

Odpor spúšte – 500 gramov.

8.30.8.2

ROZMERY TERČOV – PRE RVZPI 2X30 A ŠPVZPI 30+30 – OTOČNÝ
TERČ:
kruh 10
kruh 9
kruh 8
kruh 7
kruh 6
kruh 5

40,0 mm
66,0 mm
92,0 mm
118,0 mm
144,0 mm
170,0 mm

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

Stredová desiatka – 20 mm + 0,1 mm.
Stredová desiatka – zásah je celý v kruhu stredovej desiatky,
okraj kalibru 4,5 mm nepresiahne vonkajší okraj oddeľovacej
čiary kruhu stredovej desiatky.
Hrúbka deliacich čiar: 0,1 mm až 0,2 mm.
Najmenší viditeľný rozmer terčového listu: 180 mm x 180 mm.
8.30.8.3

ROZMERY TERČOV – ŠTVZPI 3X20
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 ± 0,1 mm.
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Stredová desiatka – zásah je celý v kruhu stredovej desiatky,
okraj kalibru 4,5 mm nepresiahne vonkajší okraj oddeľovacej
čiary kruhu stredovej desiatky.
Čierny stred: kruhy 7 až 10, priemer = 59,5 ± 0,5 mm.
Hrúbka deliacich čiar: 0,1 mm až 0,2 mm.
Najmenší viditeľný rozmer terčového listu: 170 mm x 170 mm.
8.30.8.4

Tieto disciplíny sa strieľajú na papierové terče, za použitia
otočných zariadení alebo svetiel alebo ich kombinácií bez približovania, teda je povolené používať ďalekohľady.

8.30.8.5

Tieto dve disciplíny je možné strieľať iba samonabijacími, päťranovými vzduchovými pištoľami.
Tabuľka špecifikácií

a) Max. hmotnosť

Max dĺžka hlavne

Ďalšie špecifikácie

Disciplna/pištoľ

b) odpor spúšte

RVzPi a

a) 1500

Dané
veľkosťou
meracej krabice

Zásobník na 5 nábojov, sú povolené
otvory v hlavniach

ŠtVzPi

b) 500

420x200x50 mm

a perforované nástavce na hlavni

Rozteč meradiel

8.30.8.6

Prvých 30 výstrelov na pevný terč sa započíta zo základnej
časti VzPi 60/40, t.j. (prvá, druhá a tretia položka), druhých 30
výstrelov na otočný terč je možné strieľať len tou istou vzduchovou pištoľou. Pri nabíjaní na otočné terče je v prípade jednoranovej vzduchovej pištoli povolené jej opretie o stôl alebo
podložku pre čas nevyhnutne nutný na nabitie. Strelec je ale
povinný zaujať pred výstrelom pohotovostný postoj. Súčtom
mierených troch položiek a otočných 30 výstrelov je vytvorený
celkový výsledok ŠpVzPi 30+30.

8.30.9

Bezpečnosť

8.30.9.1

Po ukončení položky rozhodca velí „STOP – ZBRANE VIBIŤ,
ODLOŽIŤ“. Po kontrole úsekovým rozhodcom povel „K TERČOM“.

8.30.9.2

Po ukončení série rozhodca velí „STOP – ZBRANE VIBIŤ“. Po
kontrole úsekovým rozhodcom povel „KONTROLA ZBRANÍ,
K TERČOM“.
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