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6.18 VZDUCHOVÁ PUŠKA, VZDUCHOVÁ PISTOLE – ZÁVODY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

6.18.1 Obecná ustanovení 

6.18.1.1 Disciplíny. Tento článek pravidel (6.18) definuje speciální technická pravidla pro tyto 

disciplíny: 

a) Vzduchová puška – závody smíšených družstev a závody smíšených družstev 

juniorů 

b) Vzduchová pistole – závody smíšených družstev a závody smíšených družstev 

juniorů 

6.18.1.2 Složení družstev. Smíšená družstva musí být dvoučlenná národní družstva (členové 

musí být z jedné země), jeden muž a jedna žena. Oba členové družstva musí mít 

oblečeno závodní oblečení v národních barvách s národním označením. 

6.18.1.3 Přihlášky. Jedna země může přihlásit na jednom mistrovství nejvýše dvě družstva. 

Vložné za každé družstvo je 170 € (čl. 3.7.4.1). Členy družstva je možno vyměnit za 

jiné závodníky registrované v tomto mistrovství nejpozději do 12:00 hod dne 

předcházejícího plánovanému dni tréninku před závodem. 

6.18.1.4 Složení závodu. Závody smíšených družstev na 10 m se skládají ze dvou částí: 

a) KVALIFIKACE 

b) FINÁLE 

6.18.1.5 Výsledek družstva. Výsledek družstva a jeho pořadí jsou dány součtem výsledků 

obou členů družstva. 

6.18.1.6 Koučink. Při kvalifikaci je povoleno koučování podle čl. 6.12.5 (neverbální koučink). 

V průběhu finále smí trenér jednou v době, kdy hovoří spíkr, přistoupit a hovořit 

s členy svého družstva po dobu nejvýše 30 sec (jednou v průběhu celého finále). 

Jury tento čas kontroluje. 

6.18.1.7 Závady. Závady při kvalifikaci se řeší podle čl. 6.13. Závady při finále se řeší podle 

čl. 6.17.1.6. Je povolena pouze jedna nezaviněná závada v jedné části. 

6.18.1.8 Stížnosti na elektronické terče a protesty proti hodnocení. Stížnosti na elektronické 

terče při kvalifikaci se řeší podle čl. 6.16.5.2. Stížnosti na elektronické terče při finále 

se řeší podle čl. 6.17.1.8. 

6.18.1.9 Protesty. Protesty při kvalifikaci se řeší podle čl. 6.16. Protesty při finále řeší jury pro 

finálové protesty podle čl. 6.17.1.10 d) a 6.17.6. 

6.18.1.10 Vyhlašování vítězů. Vyhlašování vítězů závodů smíšených družstev se provádí podle 

čl. 6.17.7. 

6.18.2 KVALIFIKACE 

6.18.2.1 Místo. Kvalifikace závodů smíšených družstev se střílí na kvalifikační střelnici v jedné 

nebo více směnách. 

6.18.2.2 Přidělování střeleckých stanovišť. Oba členové družstva musí střílet na sousedních 

stanovištích, muž vpravo a žena vlevo. Družstvům se stanoviště přidělují náhodně 



losováním počítačem podle čl. 6.6.6. Družstva z jedné země nesmí být umístěna 

vedle sebe. 

6.18.2.3 Nástup na střelecká stanoviště. RS vyzve závodníky každé kvalifikační směny 

k nástupu na střelecká stanoviště 5 minut před začátkem času na přípravu a nástřel. 

6.18.2.4 Čas na přípravu a nástřel. Čas na přípravu a nástřel před kvalifikací je 10 minut. 

Potom následuje 30sec přestávka na nastavení terčů. V průběhu času na přípravu a 

nástřel může spíkr divákům vysvětlit průběh závodu a představit soutěžící družstva. 

6.18.2.5 Počet soutěžních ran a čas střelby. Při kvalifikaci vystřelí každý člen družstva 40 ran 

(družstvo celkem 80 ran) v době 50 min. Kvalifikační závod probíhá podle čl. 6.11. 

6.18.2.6 Hodnocení. Kvalifikační závody smíšených družstev ve vzduchové pušce se hodnotí 

na desetiny bodů (čl. 6.3.3.1). Kvalifikační závody smíšených družstev ve vzduchové 

pistoli se hodnotí na celé body. 

6.18.2.7 Pořadí družstev. Družstva se seřadí podle jejich výsledků. Shody se řeší podle 

čl. 6.15.1 s tím, že se pracuje s výsledky družstev (součet výsledků obou členů). 

6.18.2.8 Postup do finále. Do finále postoupí prvních 5 družstev. 

6.18.3 FINÁLE 

6.18.3.1 Místo. Pokud je to možné, musí se finále závodů smíšených družstev ve vzduchové 

pušce a vzduchové pistoli střílet na finálové střelnici. Výsledkové monitory musí být 

umístěny tak, aby byly viditelné oběma členy družstva. 

6.18.3.2 Funkcionáři finále. Provedení finále závodů smíšených družstev a dohled nad nimi 

probíhá podle čl. 6.17.1.10. 

6.18.3.3 Přidělování střeleckých stanovišť. Střelecká stanoviště se pěti do finále 

postupujícím družstvům vylosují z deseti střeleckých stanovišť finálové střelnice. 

Oba členové družstva musí střílet na sousedních stanovištích. Při prezentování 

družstva (30 min před začátkem) musí kouč oznámit hodnotící jury, který člen 

družstva bude střílet vlevo a který vpravo. 

6.18.3.4 Hodnocení. Výsledek z kvalifikace se do finále nepřenáší. Hodnocení ve finále začíná 

od nuly. Všechny soutěžní rány ve finále (vzduchová puška i vzduchová pistole) se 

hodnotí na desetiny bodů. 

6.18.3.5 Časy prezentace a začátku. Čas začátku je čas, kdy HRF vydá povel k zahájení první 

soutěžní série. Družstva, která se kvalifikovala do finále, se musí prezentovat 

nejpozději 30 min před začátkem ve finálovém přípravném prostoru, a to kouč a 

oba členové družstva s veškerým potřebným vybavením. Pokud se jeden nebo oba 

členové družstva nezaprezentují včas, družstvo bude potrestáno odečtením dvou 

bodů z výsledku první soutěžní série. Pokud na finále přímo navazuje vyhlašování 

výsledků, musí mít závodníci při prezentaci národní uniformu vhodnou pro 

vyhlašování. Jakmile se závodníci zaprezentují, musí jury co nejrychleji provést 

přejímku vybavení. Členové družstva a kouč pak musí uložit pušky nebo pistole na 

vylosovaná střelecká stanoviště, a to nejpozději 18 min před časem začátku. 



Družstva a jejich koučové pak musí být připraveni k nástupu na palebnou čáru 

seřazeni v pořadí podle střeleckých stanovišť nejpozději 12 min před začátkem. 

6.18.3.6 Nástup na palebnou čáru. HRF vyzve střelce k nástupu na palebnou čáru vydáním 

povelu „STŘELCI NA PALEBNOU ČÁRU.“ Střelci se musí zastavit na palebné čáře a 

otočit se tváří k divákům. HRF poté oznámí „DÁMY A PÁNOVÉ, PŘIVÍTEJTE PROSÍM 

ZÁVODNÍKY FINÁLE ZÁVODU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV (VE VZDUCHOVÉ PUŠCE / 

VZDUCHOVÉ PISTOLI).“ Po ukončení potlesku vydá HRF povel „ZAUJMĚTE SVÁ 

MÍSTA.“ Střelci se musí otočit a jít přímo na svá určená stanoviště. 

6.18.3.7 Čas na přípravu a nástřel. Po uplynutí jedné minuty HRF vydá povel „3 MINUTY NA 

PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL … START.“ 

 Po uplynutí 2 min 30 sec HRF oznámí „30 SEKUND.“ Po uplynutí celkem 3 min HRF 

vydá povel „STOP … VYBÍT.“  

6.18.3.8 Představení družstev ve finále. Po povelu „STOP … VYBÍT“ musí střelci otevřít 

závěry zbraní a vložit bezpečnostní praporky. Střelci z pušky mohou v průběhu 

představování zůstat ve střelecké poloze, musí ale sejmout pušku z ramene, sklonit 

hlaveň dolů a otočit se k divákům. Střelci z pistole musí pistole odložit a otočit se 

k divákům. RF se musí přesvědčit, že závěry všech zbraní jsou otevřené a 

bezpečnostní praporky vložené. Po této kontrole spíkr představí finalisty, HRF a 

členy jury podle čl. 6.17.1.12.  Ihned po představení HRF vydá povel „ZAUJMĚTE 

SVÁ MÍSTA.“ 

6.18.3.9 Pětiranné soutěžní série. Finále začíná tak, že každý člen družstva odstřílí tři 

pětiranné série (družstvo 10 ran na každou sérii, celkem 30 ran). Při každé sérii se 

členové družstva ve střelbě střídají (viz čl. 6.18.3.3) tak, že střelec vlevo střílí jako 

první a střelec vpravo druhý (L – P – L – P …). Po povelu „NABÍJET“ mohou oba 

střelci nabít a připravit se ke střelbě, ale střelec vpravo nesmí vystřelit dřív než 

střelec vlevo. Družstvo má na odstřílení jedné série 2 × 5 ran 320 sec (5 min 20 sec). 

Pokud střelci vystřelí v nesprávném pořadí, bude družstvo potrestáno srážkou dvou 

bodů z výsledku. 

6.18.3.10 Postup při pětiranných sériích. HRF vydá po 60 sec po povelu „ZAUJMĚTE SVÁ 

MÍSTA“ povel „PRO PRVNÍ SOUTĚŽNÍ SÉRII … NABÍJET.“ Po uplynutí 5 sec vydá 

povel „START.“  

 Po uplynutí 320 sec (5 min 20 sec), nebo jakmile všichni finalisté odstříleli 5 ran, 

vydá HRF povel „STOP.“ 

 Bezprostředně po povelu „STOP“ spíkr během 15 až 20 sec okomentuje pořadí 

družstev a zajímavé výsledky. Hodnoty jednotlivých zásahů se neoznamují. 

 Okamžitě poté, co spíkr dokončil svůj komentář, vydá HRF povel „PRO DALŠÍ 

SOUTĚŽNÍ SÉRII … NABÍJET.“ Tento postup se opakuje, dokud všichni členové 

družstev neodstřílí tři pětiranné série. 

6.18.3.11 Jednotlivé soutěžní rány. Poté, co všechna družstva odstřílí 3 × 10 ran (každé 

družstvo celkem 30 ran), započne střelba jednotlivých soutěžních ran. Pokaždé střílí 

jako první střelec vlevo a až po něm střelec vpravo. Každé družstvo má na odpálení 



těchto dvou soutěžních ran 65 sec. Pokud střelci vystřelí v nesprávném pořadí, bude 

družstvo potrestáno srážkou dvou bodů z výsledku. Po každé druhé takovéto 

jednoranné sérii následuje eliminace, při zlatém souboji se střílí třikrát: 

a) Po 17 ranách (střelec 15 + 2, družstvo 30 + 4) odstoupí v pořadí páté družstvo. 

b) Po 19 ranách (střelec 15 + 2 + 2, družstvo 30 + 4 + 4) odstoupí v pořadí čtvrté 

družstvo. 

c) Po 21 ranách (střelec 15 + 2 + 2 + 2, družstvo 30 + 4 + 4 + 4) odstoupí v pořadí 

třetí družstvo, které se stává bronzovým medailistou. 

d) Po 24 ranách (střelec 15 + 2 + 2 + 2 + 3, družstvo 30 + 4 + 4 + 4 + 6) se rozhodne 

o zlatém a stříbrném medailistovi. 

6.18.3.12 Postup při jednotlivých ranách. Okamžitě poté, co spíkr skončí komentování po 

třetí pětiranné sérii, vydá HRF povel „PRO DALŠÍ SOUTĚŽNÍ RÁNU … NABÍJET.“ Po 

uplynutí 5 sec vydá povel „START.“ 

 Po uplynutí 65 sec, nebo jakmile všichni finalisté odstříleli jednu ránu, vydá HRF 

povel „STOP.“  

  Bezprostředně po povelu „STOP“ spíkr během 15 až 20 sec okomentuje pořadí 

družstev a zajímavé výsledky. Hodnoty jednotlivých zásahů se neoznamují. 

 Okamžitě poté, co spíkr dokončil svůj komentář, vydá HRF povel „PRO DALŠÍ 

SOUTĚŽNÍ RÁNU … NABÍJET.“ Střelba jednotlivých ran pokračuje. Jakmile všichni 

členové všech družstev odstřílí dvě jednotlivé rány (17 ran celkem, družstvo 34), 

bude vyřazeno v pořadí páté družstvo. 

 Jakmile všichni členové zbývajících družstev odstřílí další dvě jednotlivé rány (19 ran 

celkem, družstvo 38), bude vyřazeno v pořadí čtvrté družstvo. 

 Jakmile všichni členové zbývajících družstev odstřílí další dvě jednotlivé rány (21 ran 

celkem, družstvo 42), bude vyřazeno v pořadí třetí družstvo. 

 Jakmile všichni členové zbývajících dvou družstev odstřílí další tři jednotlivé rány (24 

ran celkem, družstvo 48), bude rozhodnuto o prvním a druhém místě (zlatém a 

stříbrném medailistovi). 

6.18.3.13 Řešení shod. Dojde-li ke shodě když má být vyřazeno družstvo nebo když má být 

rozhodnuto o zlaté a stříbrné medaili, shoda se řeší rozstřelem. Družstva se 

shodnými výsledky (oba členové) musí střílet dodatečné rány, střelec vlevo jako 

první, střelec vpravo jako druhý, a to tak dlouho, dokud nebude porušena shoda. 

HRF oznámí „JE SHODA MEZI DRUŽSTVY (země) A (země)“ a dále řídí vlastní 

rozstřel. Na každý rozstřel je časový limit 65 sec. Rozstřel se rozhodne porovnáním 

celkových výsledků rozstřelujících se družstev. 

6.18.3.14 Ukončení finále. Po odstřílení 24 ran a poté co je rozhodnuto o zlatém a stříbrném 

medailistovi vydá HRF povel „STOP … VYBÍT“ a oznámí „VÝSLEDKY JSOU KONEČNÉ.“ 

RF se musí přesvědčit, že závěry všech zbraní jsou otevřené a bezpečnostní praporky 

vložené. Jury musí shromáždit tři vítězná družstva a spíkr vyhlásí bronzové, stříbrné 

a zlaté družstvo. 


