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Bezpečnostní praporky (čl. 6.2.2.2)  
  V r. 2013 je povoleno používat libovolný typ bezpečnostních praporků, který odpovídá následujícím 

podmínkám: 

 Barva. Bezpečnostní praporky musí mít jasnou, zářivou barvu, kterou mohou rozhodčí 

zdálky rozeznat. Doporučuje se fluorescenční oranžová nebo podobná. 

 Vzduchové zbraně. Bezpečnostní praporky (pásky) musí být tak dlouhé, aby po protažení 

hlavní vzduchové pušky nebo pistole na obou koncích vyčnívaly 10 až 15 cm. 

Nejjednodušší způsob výroby je ustřihnout na danou délku plastovou strunu do sekačky 

o průměru 2,0 až 2,3 mm. 

 ISSF symbol bezpečné zbraně.  

 
Aby byla struna viditelnější, nabízí ISSF ve svém obchodě oboustranné symboly, které se 

připevní na konec struny na straně závěru. Symboly se budou prodávat i na mistrovstvích 

ISSF. 

 Bezpečnostní praporky pro malorážní pušky a pistole. Pro malorážní pušky a pistole je 

možno používat továrně vyráběné bezpečnostní praporky nebo 15 až 20 cm dlouhou 

plastovou strunu s připevněným ISSF symbolem bezpečné zbraně. 

 

ČAS NA PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL Čl. 6.11.1.1 
Pravidla ISSF 2013 zavádějí oddělený čas 15 minut na přípravu a nástřel před začátkem eliminací a 

kvalifikací všech puškových a pistolových disciplin na 10m a 50m. Nástřelné rány jsou vlastně 

ekvivalentem rozcvičení před závodem, které ve všech ostatních sportech probíhá před startem 

vlastního závodu a ne v jeho průběhu. Tato změna je součástí pokračujícího úsilí sportovní střelby 

o modernizaci a přiblížení se praksi běžné ve všech ostatních olympijských sportech. Na prvních 

soutěžích sezony 2013 docházelo někdy k případům, že střelci přeslechli povel STOP na konci času 

pro přípravu a nástřel, nebo byli zmateni. Pravidla nestanovují upozornění na blížící se konec 

15 minut času na přípravu a nástřel. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že takovéto upozornění je nutné. 

Toto upozornění bude začleněno do další verze Pravidel. Do té doby ať si RS přidají upozornění 

„ZBÝVÁ  30 SEKUND“ (“30 SECONDS REMAINING”) do svých scénářů pro řízení závodů 

z pušek a pistolí na 10 m a 50 m. Toto upozornění musí být dáno 14:30 minut po začátku času na 

přípravu a nástřel. 

 

KONEC NÁSTŘELU A ZAČÁTEK ZÁVODU, Čl. 6.11.1.2 
Tento článek pravidel ukládá RS velet „KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU…STOP“. Poté 

následuje 30 sec pauza, během které jsou všechny terče přestaveny z NÁSTŘELU na ZÁVOD. RS 

pak velí „ZÁVOD…START“. Jestliže během tohoto roku, který je přechodným na nová pravidla, 

střelec udělá chybu a vystřelí ránu po konci času na přípravu a nástřel a před povelem 

„ZÁVOD…START“ dostane varování za první porušení, ale ne penalizaci. Rozhodnutí, jaká 

penalizace je vhodná v takovýchto případech, bude přijato po sezoně 2013.   

 



NÁSTŘELNÉ RÁNY PO PŘEMÍSTĚNÍ STŘELCE NA POKYN JURY Čl. 6.11.1.2.h      
Toto pravidlo dovoluje střelci požádovat o nástřel pokud se na pokyn Jury musí posunout ze svého 

původně zaujatého místa na svém střeleckém stanovišti. Jury však neuplatní toto pravidlo, 

neumožní střelci další nástřelné rány a neudělí čas navíc, pokud se střelec nemusel přemístit 

o nejméně 30 cm v horizontálním směru. Další nástřelné rány a čas navíc nesmí být udělen střelci, 

kterému byl dán pokyn ustoupit mírně vzad, protože se  např. dotýkal palebné čáry, nebo lavice. 

 

 KONTROLA VÝSLEDKŮ PRVNÍCH DESETI STŘELCŮ Čl. 6.14.10.4 

Toto pravidlo ukládá klasifikační Jury překontrolovat výsledky prvních deseti (10) jednotlivců a 

prvních tří (3) týmů před tím, než jsou vydány konečné výsledky. Toto ustanovení bylo bezděčně 

umístěno do sekce pravidel označené jako „Proces hodnocení papírových terčů“. Záměr ISSF je 

uplatnit tento požadavek na všechna  hodnocení, ať jsou užity elektronické, či papírové terče. 

Kontrola prvních deseti výsledků, která obnáší porovnání lístků z tiskáren elektronických terčů a 

dokumentace o úpravách výsledků (formuláře IR, RFPM a STDP) s výsledky zaznamenanými 

v hlavním počítači musí pokračovat a být provedena na všech ISSF šampionátech, kde jsou použity 

elektronické terče.  

 

ROZHODOVÁNÍ SHOD, Čl. 6.15.1.d , e. 
Byly vzneseny dotazy týkající se aplikace článku 6.15.1.e pro rozhodování shod. Tento článek 

stanovuje, že zůstávají-li nerozhodnutelné shody, střelci jsou uvedeni v abecedním pořádku dle 

svých příjmení, nejedná-li se o „shody na místech pro postup do finále“. Toto naznačuje, že by 

mohly existovat daným způsobem nerozhodnutelné shody a tudíž by měl existovat další prostředek 

k jejich rozhodnutí. Toto však není nutné, protože nová pravidla pro rozhodování shod požadují 

zpětné hodnocení po jednotlivých ranách s užitím hodnocení na desetiny jako poslední užitou 

metodu rozhodnutí (Viz Čl. 6.1.15.d  a  6.1.15.f) Plné uplatnění této metody znamená, že 

pravděpodobnost, že zůstane nerozhodnutá shoda je přibližně  

1: 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 nebo více, takže žádný 
další prostředek rozhodování není zapotřebí. 
 
CVIČNÉ ZAMIŘOVÁNÍ, STŘELBA NASUCHO A BEZPEČNOST BĚHEM FINÁLE NA 

10M A 50M, Čl. 6.17.2 a 6.17.3 

Jako jasné vodítko pro střelce a kouče, kdy musí vložit a kdy smějí vyjmout bezpečnostní praporek 

v průběhu finále a kdy smějí cvičně zamiřovat a střílet nasucho, byl zpracován následující souhrn 

finálových postupů. 

1.      Příprava vybavení. Po povelu STŘELCI NA PALEBNOU ČÁRU mají finalisti dvě (2) 

minuty na to, aby si připravili své vybavení a byli připraveni pro čas na přípravu a nástřel. 

Puškaři musí z přípravné místnosti na finálové střeliště přicházet kompletně oblečení, se 

zapnutými zipy na kalhotech, a zapnutými knoflíky na kabátech. Poté, co finalisté přijdou na 

na svá střelecká stanoviště, mohou „manipulovat s puškami, zaujímat polohu, cvičit držení a 

zamiřování, avšak nesmí vyjmout bezpečnostní praporky a střílet nasucho“, dokud nezačal 

čas pro přípravu a nástřel. 

 

2       Čas pro přípravu a nástřel. Po povelu ČAS NA PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL- START, 

mohou finalisté u finálí na 10m a 50m vyjmout bezpečnostní praporky, střílet nasucho a 

vystřelit neomezený počet nástřelných ran. Během času na přípravu a nástřel je střelba 

nasucho povolena. 

 

3      Představení finalistů. Poté co byl dán povel STOP...VYBÍT na konci času na přípravu a 

nástřel, finalisté na 10m, 50m puška v leže a 50m pistole musí vybít své zbraně, založit 

bezpečnostní praporky a odložit zbraně na lavici nebo podložku předtím, než se otočí čelem 

k divákům pro představení. Finalisté ve třípolohovém závodě mohou při představování 

zůstat ve střelecké poloze. Musí však sundat pušku z ramene, založit bezpečnostní praporek 

a otočit hlavu na stranu, aby televizní kamera ISSF mohla zachytit dobrý obraz jejich tváře 

když jsou představováni. Poté, co je na konci času na přípravu a nástřel dán povel 

STOP...VYBÍT už není dovolena žádná střelba nasucho  



 

4.       Kdy je během finále povoleno sušit. 
        a/   10m Vzduchová pistole a 50m Libovolná pistole. Střílet nasucho je povoleno během 

času na přípravu a nástřel a během konečného času na přípravu poté, co RS dal povel 

„NA MÍSTA“ a dokud není dán povel pro první soutěžní ránu. Po povelech na první 

soutěžní ránu již žádná střelba nasucho není dovolená. 

        b/   10m Vzduchová puška a 50m malorážka vleže. Střílet nasucho je povoleno během času 

na přípravu a nástřel a během konečného času na přípravu a nástřel poté, co RS dal povel 

„NA MÍSTA“, do povelu „STOP“. Po povelech na první soutěžní ránu již žádná střelba 

nasucho není dovolená. 

        c/    50m malorážka, třípolohové závody. Střílet nasucho je povoleno během času na přípravu 

a nástřel pro polohu vkleče a během časů na změnu polohy a nástřel pro polohu vleže a 

vstoje. Po povelech na první soutěžní ránu již žádná střelba nasucho není dovolená. 

        d/     Během času střelby finálových ran. Střelba nasucho během finále je zakázaná poté, co 

byly vydány povely na první soutěžní ránu. Střelci smějí cvičně zamiřovat a zkoušet si 

držení zbraně kdykoli poté, co byly dány povely pro první soutěžní ránu, do okamžiku, 

kdy je dán povel „STOP..VYBÍT“ po poslední ráně. 

5.        Vyřazení finalisty. Když je střelec z finále vyřazen, musí okamžitě otevřít závěr své pušky 

nebo pistole, založit bezpečnostní praporek, odložit pušku nebo pistoli a odstoupit ze 

stanoviště na určené sedadlo. Finálový rozhodčí musí ověřit, že bezpečnostní praporek je 

založen. 

 6.         Dokončení finále. Po vystřelení poslední finálové rány je dán povel STOP....VYBÍT. Pušky 

nebo pistole dvou vítězných střelců musí být ihned odloženy s otevřenými závěry na lavici 

nebo stolek.Střelci mohou okamžitě začít oslavovat své vítězství, jejich pušky nebo pistole 

však nesmí být odneseny ze střeleckého stanoviště, dokud nebyly založeny bezpečnostní 

praporky. Finálový rozhodčí musí na tyto dvě zbraně dohlížet, dokud nejsou bezpečnostní 

praporky založeny. Poté smí střelec, nebo jeho trenér zbraň ze stanoviště odnést.  

 

HLÁŠENÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU U 10M A 50M FINÁLÍ,  Čl 6.17.2 a 6.17.3  

Pravidla ISSF 2013 ukládají finálovému rozhodčímu hlásit DESET a PĚT sekund před koncem tří 

nebo pětirané finálové série. Podle těchto pravidel se toto nehlásí při jednotlivých ranách. Pravidla 

určují, že musí být viditelné odpočítávací hodiny, ty však nejsou vždy k dispozici. Odpočítávací 

hodiny jsou zobrazovány na monitoru výsledkové tabule, který zajišťuje SIUS. Tyto monitory však 

nejsou vždy viditelné tak, aby byly čitelné. ISSF zajímá názor střelců a trenérů, zda hlavní rozhodčí 

na finále má hlásit (deset sekund a pět sekund, nebo odpočítávat 3-2-1 STOP) na konci času pro 

jednotlivé rány. 

 

ZÁVAŽÍ OPÍRAJÍCÍ SE O HRUĎ U VZDUCHOVEK, Čl. 7.4.2.6.b a 7.6.1.2 

Pravidla ISSF 2013 jasně stanovují, že závaží opírající se o hruď (někdy inzerovaná jako 

“Brustanlagen”), která vyčnívají vpřed ze spodní části botky jsou nelegální a nesmí být použita na 

malorážkách. (Čl. 7.4.5.1.d) Vynořily se otázky, zda tato závaží nicméně mohou být použita na 

vzduchovkách. Odpověď je NE, závaží opírající se o hruď na vzduchovkách použita být nesmějí.    

Záměr puškové komise ISSF je, aby tato závaží nebyla použita na žádné pušce. Čl. 7.4.2.6.b 

stanovuje, že jakékoli závaží na vzduchovce vyjma závaží na hlavni „musí být v mezích rozměrů 

pažby“. Závaží opírající se o hruď nebo jiná zařízení vyčnívající vřed ze spodní části botky jsou 

v rozporu s tímto pravidlem. Čl. 7.6.1.2 který definuje polohu vstoje toto vyjasňuje, když říká, že 

„puška se nesmí dotýkat kabátu nebo hrudi za oblastí pravého ramene“. Závaží opírající se o hruď, 

vyčnívající vpřed ze spodku botky potenciálně porušují rovněž toto pravidlo. Tato závaží nebo jiná 

taková zařízení na botce ať vzduchovky, nebo malorážky jsou nelegální. 



 

STŘELECKÉ BOTY PRO PUŠKY A PISTOLE, Čl. 7.5 a 8.5.6 

Požadavek na použití testovacího zařízení na kontrolu 

ohebnosti podrážek střeleckých bot                užívaných 

puškaři (Čl.7.5.2.3) a pistoláři (Čl.8.5.6),  představený 

před dvěma lety je nadále uplatňován. Pravidlo které 

požaduje, že střelec musí „chodit normálně po celou 

dobu kdy je v prostoru závodu“je rovněž nadále 

uplatňováno (Čl.7.5.3.3 a 8.5.6.d). Jury budou dávat 

varování a postihy za porušení. Pravidla ISSF 2013 mají 

nový požadavek, že podrážky střeleckých bot puškařů 

(Čl.7.5.3.6) nesmějí přečnívat více než 5 mm přes 

„vnější rozměr svršku boty“ a že celá podrážka, včetně 

špičky a paty „ musí sledovat  vnější zakřivení boty“.      Střelecké boty se špičkami a patami  

                                                                                            upravenými tak, aby vyhovovaly Čl.7.5 

To znamená, že hranaté špičky a paty starších  bot musí být upraveny tak, aby podrážka sledovala 

zakřivení boty. Tuto úpravu může lehce provést sám střelec nebo trenér s použitím pásové brusky 

nebo brusky k odebrání přebytečného materiálu. Přejímací komise ISSF budou vyžadovat, aby boty 

měly průběžné zaoblení kolem špičky a paty. Špičky a paty s rovným nebo hranatým povrchem 

nebudou schváleny. 

STŘELECKÉ KABÁTY SE ŠVY NA LEVÉM POSTRANÍM DÍLU, Čl. 7.5.4.5 

Pravidla ISSF 2013 obsahují nové omezení, že „na (levém) postraním dílu kabátu nesmí být 

umístěny horizontální švy  pod loktem paže podpírající pušku v poloze vstoje“. Během 

Vzduchovkových mezinárodních závodů v Mnichově v lednu 2013 bylo provedeno rozsáhlé 

testování a na jeho základě byla vytvořena směrnice pro testování kabátů a interpretaci tohoto 

pravidla. Testovat se musí když je střelec kompletně oblečený a drží pušku v poloze vstoje. Jestliže 

kabát má šev (horizontální šev, nebo jiné švy), které leží pod paží podpírající pušku, umístění švů 

musí být měřeno od špičky lokte (horizontální úroveň špičky lokte musí být promítnuta na kabát. 

Jakýkoli povolený šev musí ležet nejméně (více než) 20 mm pod, nebo 70 mm nad tímto bodem. 

Švy uvnitř této oblasti musí býr odstraněny. Švy ležící více než 70 mm nad, nebo 20 mm pod 

špičkou lokte jsou legální a nemusí být měněny. 

                             
Test musí být prováděn na střelci oblečeném             Švy na bočním dílu kabátu nesmí ležet ve 

v kabátu, držícím pušku v poloze vstoje                     volné oblasti, která je 70 mm nad úrovní 

                                                                                     lokte a 20 mm pod úrovní lokte 

                                                                                       

PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO NOVÁ PRAVIDLA PRO OBLEČENÍ, Čl. 7.5 

Aby byl střelcům poskytnut dostatečný čas na přizpůsobení se novým ustanovením pravidel pro 

boty a švy na levém bočním dílu kabátu, ISSF bude provádět poradní testování během prvních 

šampionátů 2013, včetně Vzduchovkového Mistrovství Evropy v Odense a Světových pohárů 

v Changwon a ve Fort Beningu. Střelci, jejichž boty a kabáty, nebudou v tomto období odpovídat 

novým pravidlům, dostanou varování. Bude ovšem nadále vyžadováno, aby oblečení vyhovovalo 

všem  ostatním příslušným pravidlům. Pravidelné kontrolní procedury zcela dle nových pravidel 

pro oblečení začnou být uplatňovány od Světového poháru v Mnichově v květnu 2013.     

                                 



  

KALHOTY V DISCIPLINÁCH MALORÁŽKA VLEŽE, Čl.7.5.5.4   

Nová pravidla ISSF 2013 nedovolují střelcům používat střelecké kalhoty v puškových disciplinách 

vleže. Střelecké kalhoty smějí být použity v poloze vleže u třípolohových závodů. Čl. 7.5.5.1 

stanovuje: „Jestliže nejsou použity speciální střelecké kalhoty, mohou být použity běžné kalhoty...“ 

 Čl. 6.7.6 stanovuje: „Oblečení používané střelci... musí být v souladu s ISSF Dress Code“ 

(Směrnicí pro oblékání). To znamená, že střelci  v puškových disciplinách vleže na 50m a 300m 

smějí nosit tréninkové nebo jiné sportovní kalhoty, nesmějí však nosit modré džíny, nebo podobné 

kalhoty, které nejsou povolené ISSF Dress Codem. 

 

ODKLÁDACÍ STOJANY NA PUŠKU, Čl.7.5.8.3 

Pravidla ISSF 2013 stanovují, že žádná část odkládacího stojanu, včetně podpěrného sloupku nesmí 

být „vyšší než střelcova ramena v poloze vstoje“. Toto je interpretováno tak, že VÝŠE ramene a 

stojan musí být kontrolovány když střelec drží pušku v poloze vstoje. Střelci a trenéři si musí být 

vědomi, že ramena jsou normálně níže ve střelecké poloze vstoje, než stojí-li střelec vzpřímeně a 

musí odpovídajícně tomu seřídit výšku odkládacího stojanu. 

 

Měření rychlosti střely v disciplíně rychlopalná pistole (čl. 8.4.4.2) 

Drobné změny v postupu měření jsou uvedeny v „Příručce pro přejímku pistolářského vybavení“. 

Největší změna je, že střelec musí začít každou část závodu tím, že položí na lavici (stolek) 

jednu plnou krabičku nábojů (5 pro nástřel, 30 pro závod, 10 pro případný test střeliva a 5 pro 

případné opakování série při závadě). V průběhu celé 30ranné části závodu nesmí střelec na lavici 

(stolek) položit žádné další náboje nebo krabičky nábojů, ledaže by mu to povolil rozhodčí nebo 

člen jury.  

 

Kufříky na přenášení pistolí (čl. 8.6.3) 

Na dotazy, zda je možno použít i velké transportní kufříky při kvalifikačních závodech jako 

podpěru pro pistoli, ISSF odpovídá ANO, pokud celková výška lavice (stolku) s kufříkem 

nepřesáhne 1,00 m. Pokud je větší, kufřík nemůže být použit a musí být použita nižší podpěra pro 

pistoli. 

Dodatečně jsme dostali vysvětlení, že zájem ISSF je především, aby se na střeleckých stolcích 

neobjevovaly velké nevzhledné kufry – kontejnery se spoustou různých nálepek, používané střelci 

na přepravu kompletního vybavení. Malé kufříky lze zatím při dodržení daných podmínek tolerovat. 

Jako vhodnější než kufřík se doporučuje použít např. malý polystyrénový kvádr s textilním potahem 

nebo přímo speciální podpěry pro pistoli – viz obr.: 

 

   
 

 

Hodnocení nezaviněné závady (čl. 8.9.4.5) 

Dříve používané formuláře pro hodnocení nezaviněných závad při opakování série v disciplínách 

rychlopalná a standardní pistole byly přejmenovány na RFPM a STDP (TP str. 115 a 116, lze je též 



stáhnout z webu ISSF). Formuláře se používají následovně: 

1. Dojde-li v disciplíně rychlopalná nebo standardní pistole k nezaviněné závadě, zapíší se 

hodnoty vystřelených ran do prvního řádku formuláře (čl. 8.9.4.5.a). 

2. Po opakování série se do druhého řádku formuláře zapíší hodnoty všech ran, které byly 

vystřeleny nebo měly být vystřeleny. Všechny rány, které nezasáhly terč nebo opožděné rány 

(vystřelené nebo nevystřelené), musí být hodnoceny jako nuly (čl. 8.9.4.5.b) 

3. Pokud dojde při opakování série k další závadě, nejprve se do druhého řádku zapíší hodnoty 

vystřelených ran (čl. 8.9.4.5.c) a pak se určí, ve které sérii (původní nebo opakované) bylo 

vystřeleno více ran. Nuly za nevystřelené rány se pak zapíší pouze do řádku s vyšším počtem 

zásahů (čl. 8.9.4.5.f). 

4. Hodnota série se pak určí jako součet pěti ran: 

– RFPM: součet pěti nižších hodnot na každém z pěti terčů (čl. 8.9.4.5.d). 

– STDP: součet pěti nejnižších hodnot ze všech hodnocených ran (čl. 8.9.4.5.e). 

 

Dostřelování série při nezaviněné závadě (čl. 8.9.4.6) 

Při dostřelování série při nezaviněné závadě v disciplínách sportovní a velkorážní pistole se nadále 

nepoužívá dříve používaný formulář. Použije se formulář IR „Záznam o incidentu“, do nějž se 

informace o dostřelování série zapíše. 

 

Časy střelby na papírové terče v disciplínách vzduchová puška a vzduchová pistole (čl. 7.9 

a 8.11) 

V pravidlech 2013 je pro disciplínu vzduchová pistole stanoven čas střelby na papírové terče 

o 15 min (pro 60 ran) nebo o 10 min (pro 40 ran) delší oproti času střelby na elektronické terče. Pro 

vzduchovou pušku jsou časy stejné jak pro elektronické tak pro papírové terče. Tento rozdíl vznikl 

z rozdílnosti názorů při projednávání návrhu pravidel puškovou a pistolovou komisí ISSF, zda by 

ještě někdy mohla být mistrovství ISSF střílena na papírové terče. S ohledem na to, že národní 

střelecké federace a střelecké kluby používají různé systémy výměny papírových terčů které 

vyžadují různý čas obsluhy navíc, ponechává ISSF národním střeleckým federacím a střeleckým 

klubům možnost stanovit v těchto případech prodloužení času podle vlastních podmínek. 

 

Počet ran do terče v 25m disciplínách (čl. 8.11) 

Pistolová komise ISSF požaduje v disciplínách sportovní, velkorážní a standardní pistole jednotně 

výměnu terčů po každých 10 soutěžních ranách. Oprava bude uvedena ve druhém vydání 

pravidel. 

 

 Světové rekordy 

Světové rekordy budou v r. 2013 uznávány následujícím způsobem: 

5. Tabulka světových rekordů ze základního závodu (kvalifikace) bude normálně pokračovat. 

6. Tabulka světových rekordů ze základního závodu (kvalifikace) v disciplínách skeet a double 

trap bude uzavřena a bude se vytvářet nová. 

7. V disciplínách vzduchová puška muži, junioři, ženy, juniorky a libovolná malorážka vleže 

muži, junioři se bude vytvářet nová prozatímní tabulka. Pokud ISSF po skončení sezóny 2013 

rozhodne o trvalém hodnocení těchto disciplín na desetiny, tabulka bude prohlášena za 

oficiální. 

8. Finálové světové rekordy nebudou oficiálně uznávány, bude veden pouze jejich prozatímní 

seznam. Po projednání se střelci, trenéry a národními federacemi bude teprve rozhodnuto, zda 

tyto rekordy uznávat. Koncem roku 2013 ISSF rozhodne, zda bude uznávat všechny, jen 

některé nebo vůbec žádné. 

 

 

 Z anglického originálu „RULE INTERPRETATIONS FOR 2013 ISSF RULES“ přeložili  

Ing. Milan Sůva a Ing. Josef Veverka . 

 


