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10.1

VŠEOBECNÉ

10.1.1

Tato pravidla jsou součástí technických pravidel ISSF a platí pro
všechny závody střelby na běžící terč na 50 a 10 m.

10.1.2

Všichni střelci, vedoucí týmů a funkcionáři musí být seznámeni
s pravidly ISSF a zajistit, že tato pravidla jsou dodržována. Každý
střelec je zodpovědný za dodržování pravidel.

10.1.3

Jestliže se pravidla týkají střelce praváka, obráceně platí pro střelce
leváka.

10.1.4

Kromě pravidel platících specificky pro mužské nebo ženské disciplíny,
musí platit shodně pro obě mužské a ženské disciplíny.

10.2

BEZPEČNOST
BEZPEČNOST JE MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÁ
Pravidla bezpečnosti ISSF se nalézají v pravidle 6.2.

10.3

USTANOVENÍ PRO TERČE A STŘELNICE
Terče a požadavky na terče se nalézají v článku 6.3. Požadavky na
střelnice a další zařízení se nalézají v článku 6.4

10.4

STANDARD PRO PUŠKY NA 50 M A 10 M
Viz: TABULKA PUŠKY PRO BĚŽÍCÍ TERČ (10.13)
Je povolena jakákoliv puška splňující následující ustanovení.

10.4.1

Hmotnost pušky včetně mířidel nesmí překročit 5,5 kg.

10.4.2

Seřiditelná botka je povolena. Zakřivení botky (pozitivní nebo negativní)
nesmí přesáhnout hloubku nebo výšku 20 mm. Délka botky nesmí
přesáhnout 150 mm. Prohloubení nebo převýšení botky se měří
v pravém úhlu k ose hlavně (viz Tabulka). Nejnižší bod botky v její
nejspodnější nastavitelné poloze nesmí být níže než 200 mm pod osou
hlavně pušky (viz Tabulka).

10.4.3

Mířidla
Výška osy zaměřovacího dalekohledu nad osou hlavně pušky nesmí
být větší než 75 mm.

10.4.3.1

Pušky na 50 m: Je povolen jakýkoli typ mířidel.

10.4.3.2

Pušky na 10 m:
Je povolen jakýkoli typ mířidel, pouze optická mířidla jsou omezena
neproměnným maximálním čtyřnásobným (4x) zvětšením (tolerance =
+0,4x). Zkouška zvětšení bude provedena mechanickým nebo
optickým zařízením.
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10.4.3.3

Vyjma poškození mířidel, z mechanických nebo optických příčin, nesmí
být tato mezi pomalými a rychlými běhy měněna. Seřízení mířidel
během závodu je povoleno za předpokladu neprodlužování střelby.

10.4.3.4

Válcová závaží. Jsou povolena válcová přídavná závaží s poloměrem
do 60 mm a nesmí být po přejímce přidávána nebo snímána. Musí být
označena přejímací komisí.

10.4.3.5

Jedna puška na závod. Stejná puška, včetně mířidel, závaží
a spoušťového systému, musí být použita pro pomalé a rychlé běhy
v jedné soutěži.

10.4.3.5

Specifické požadavky pro pušky na 50 m

10.4.4

a)

Odpor spouště nesmí být menší než 500 gramů.

b)

Odpor spouště musí být měřen s hlavní drženou ve svislé poloze.

c)

Délka systému, měřená od zadní části zavřeného závěru
v nenabitém stavu k přednímu konci systému, včetně jakéhokoli
prodloužení (ať je to součástí hlavně nebo ne) nesmí překročit
1000 mm.

d)

Je povoleno pouze střelivo ráže 5,6 mm (.22") long rifle.

Specifické požadavky pro pušky na 10m
a)

Odpor spouště není stanoven.

b)

Nesmí být použit napínáček.

c)

Délka systému, měřená od zadní části mechanismu k přednímu
konci systému, včetně jakéhokoli prodloužení (ať je to součástí
hlavně nebo ne) nesmí překročit 1000 mm.

d)

Jsou povoleny střely jakéhokoli tvaru vyrobené z olova nebo
jiného měkkého materiálu ráže 4,5 mm (.177”).

10.4.5

Před- a po soutěžní kontrola střeleckého vybavení

10.4.5.1

Sportovci jsou odpovědní za to, že všechno vybavení, které použil, je
v souladu s těmito pravidly. Přejímací komise musí být k dispozici pro
kontrolu vybavení sportovců od dne oficiálního tréninku až do
posledního soutěžního dne běžícího terč. Sportovcům se doporučuje,
pokud chtějí, aby jejich vybavení prošlo kontrolou přejímací komisí před
zahájením soutěží, aby se ujistili, že je vše v souladu s těmito pravidly.

10.4.5.2

Namátkové kontroly po závodu budou týkat všeho vybavení, s cílem
zajistit soulad s články (6.7.7 a 6.7.9).
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10.5

POŽADAVKY NA OBLEČENÍ

10.5.1

Označovací páska

10.5.1.1

Oficiální označovací páska ISSF musí být viditelná rozhodčím na
střelišti nebo členem Jury k posouzení pozice pažby pušky.

10.5.1.2

a)

Označovací páska musí být taková, jak je navržena ISSF.

b)

Označovací páska musí být 250 mm dlouhá, 30 mm široká a žluté
barvy s černým okrajem a vloženým logem ISSF.

c)

Musí být trvale připevněna na pravé (levé) straně vnějšího oděvu.

Správné umístění pásky musí být zkontrolováno následně:
a)

Kapsy vnějšího oděvu musí být prázdné.

b)

Paže je spuštěna dolů, dotýká se těla, předloktí musí být přitaženo
nahoru k nezvednutému rameni.

c)

Označovací páska musí být připevněna pevně, vodorovně, pod
špičkou lokte (viz Kresby).

d)

Označovací páska může být zkontrolována v přejímacím prostoru
před soutěží a označena plombou nebo razítkem.
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10.6

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU

10.6.1

Povinnosti a činnost rozhodčího na střelišti
Rozhodčí na střelišti musí být určen pro každý závod na určité
střeliště. Rozhodčí na střelišti je:

10.6.2

a)

Řídící všech úsekových rozhodčích a obsluhy střelnice a je
zodpovědný za řádný průběh závodu, a když existuje centrální
řízení bude zodpovídat za všechny povely na střelišti.

b)

Zodpovídá za zajištění kooperace členů obsluhy s Jury.

c)

Zodpovídá za řešení případných nesrovnalosti, které nemohl
vyřešit úsekový rozhodčí.

d)

Zodpovídá za rychlou opravu jakékoli poruchy zařízení a k tomu
musí mít dosažitelného specialistu a materiál k opravě střeliště.
Servisní technik musí být rozhodčímu na střelišti po celou dobu
závodu okamžitě k dispozici. V případě, že porucha přesáhne
svým rozsahem možnosti opravářů, musí být přijata dodatečná
opatření.

e)

Zodpovídá za efektivní a rychlé vyhodnocení terčů v kooperaci
s předsedou klasifikační komise.

f)

Je-li to nezbytné, účastní se losování střeleckých stanovišť.

Povinnosti a činnost asistenta rozhodčího na střelišti
Probíhá-li závod na více střelištích musí být jmenován asistent
rozhodčího na střelišti. Ten rovněž zastupuje rozhodčího na střelišti
v době jeho nepřítomnosti.

10.6.3

Povinnosti a činnost úsekového rozhodčího
Úsekoví rozhodčí zodpovídají rozhodčímu na střelišti za řádný chod
daného střeliště. Pracují v úzké součinnosti s Jury. Úsekový rozhodčí:
a)

Svolává střelce a oznamuje předběžné výsledky sérií.

b)

Kontroluje jména a startovní čísla střelců a zodpovídá za to, že
souhlasí se startovní listinou, záznamovými kartami a malou
výsledkovou tabulí. Je-li to možné, provede to před začátkem
přípravného času.

c)

Během závodu dává nutné povely.

d)

Průběžně sleduje pohotovostní a střeleckou polohu.

e)

Zodpovídá za koordinovanou práci zapisovatelů, při použití
papírových terčů, a ostatních činovníků na střelnici.

f)

Dohlíží na správný chod terčů.

g)

Přejímá protesty a předává je členovi Jury.
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h)

10.6.4

10.6.5

10.6.6

Zaznamenává všechny poruchy, disciplinární jednání, závady,
dodatečné nástřelné rány, opakování atd. do výsledkové karty
zapisovatelů.

Povinnosti a činnost zapisovatele – papírové terče
a)

Kontroluje správnost údajů na startovní listině a na výsledkových
kartách, zda souhlasí jména střelců, startovní čísla, pořadí střelby
a národnost.

b)

Zapisuje vyhodnocené zásahy a porovnává je s TV monitorem, jeli tento používán.

c)

Zápisy ve výsledkových kartách musí být provedeny takovým
způsobem, aby hodnotící komise mohla rozlišit pravé a levé běhy.

Povinnosti a činnost operátora terčů
a)

Operátor terčů musí být umístěn tak, aby mohl pozorovat
připravenost střelce, a aby slyšel střelcův povel PŘIPRAVEN;.

b)

Musí být schopen po každé ráně pozorovat zápis zásahu,
sledovat ukončení hodnocení terče a současně též signál ke
startu terče.

c)

Operátor terčů ovládá tlačítko pro spuštění a zastavení terče a
přepínač ke změně pomalých běhů na rychlé;

d)

Není-li k dispozici programem řízený elektronický přepínač pro
závody se smíšenými běhy, přepínání rychlých a pomalých běhů
musí být prováděno dle plánu schváleného Jury.

Povinnosti a činnost rozhodčích u terčů – papírové terče
Na každé straně průseku všech používaných střelišť musí být během
závodu rozhodčí u terčů a jeho asistent. Umožňuje-li to použitý systém
a jsou-li k dispozici bezpečnostní přepážky, může být výměna terčů
zajištěna jedním rozhodčím u terčů a jedním asistentem. Rozhodčí
u terčů a jeho asistent odpovídají za plynulou výměnu terčů. Rozhodčí
u terčů musí.
a)

Zajistit upevnění správných terčů na rámu v určeném pořadí.

b)

Správně umístit 50m poloterče nebo opravné středy. Správně
umisťovat zálepky vstřelů. Zajistit rytmus při ukazování zásahů
atd.

c)

Kontrolovat terč po každém běhu a správně ukázat hodnotu
a polohu zásahu.

d)

Kontrolovat, že je terč obrácen před každým během do správného
směru..

e)

Vstřely v blízkosti bodovacích kruhů uvádět při hlášení zásahů
s nižší hodnotou.

f)

Po ukončení každé etapy, terče sejmout z rámu a umístit do
bezpečné schránky pro přepravu k hodnotící komisi.
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10.6.7

g)

Nosič terčů musí dopravit terče a záznamový list hodnotící komisi
nejpozději po ukončení střelby každého druhého střelce.

h)

Nástřelné rány při střelbě na 50 m musí být zalepeny černými
zálepkami.

i)

Každá série začíná čtyřmi nástřelnými ranami. Pokud střelec
neodstřílí nástřelné rány, černé zálepky musí být nalepeny na
odpovídající terč mimo hodnotící kruhy.

j)

Soutěžní vstřely při střelbě na 50 m musí být přelepovány
transparentními zálepkami. Pouze u zásahů v blízkosti
hodnotících kruhů musí být překryta pouze vnější část vstřelu pro
usnadnění práce hodnotící komise při hodnocení. Poslední zásah
musí zůstat nezalepený.

Zvláštní pravidla pro závody na 10 m
V závislosti na použitém systému může být výměna terčů prováděna
jedním rozhodčím a jeho asistentem, jsou-li k dispozici odpovídající
bezpečnostní zástěny. Rozhodčí u terčů nebo jeho asistent zodpovídá
za to, že výměny terčů probíhají ve standardním časovém rytmu.

10.6.8

Technická obsluha – Elektronické terče
Technická obsluha je určena k obsluze a údržbě elektronického
terčového zařízení. Může poskytnout radu úsekovému rozhodčímu a
členu Jury, ale nesmí učinit žádné rozhodnutí.

10.7

PRŮBĚH STŘELBY A PRAVIDLA ZÁVODŮ

10.7.1

Polohy

10.7.1.1

Až do okamžiku, než se jakákoli část terče objeví v průseku, musí
střelec zaujmout pohotovostní polohu tak, že pušku drží oběma rukama
a to takovým způsobem, že spodní konec botky pažby je v úrovni nebo
níže než značka na střeleckém kabátě. Značka musí být viditelná pro
člena Jury nebo úsekového rozhodčího, dokud střelec zaujímá
pohotovostní polohu.

10.7.1.2

Střelecká poloha je stoje bez podpory. Botka pažby musí být opřena
o rameno (horní část hrudi) a puška je podpírána pouze oběma
rukama. Levá paže (pravá paže pro leváky) se nesmí opírat o bok nebo
hruď. Vzhledem k lavici, stolku nebo stěně musí střelec zaujmout
takovou pozici, aby bylo zřejmé, že mu neposkytují žádnou oporu. Užití
řemene není povoleno.

10.7.1.3

Běh je čas, po který je terč viditelný v průseku. Měření času běhu musí
začít, když se přední hrana terče objeví a končí, když přední hrana
terče dosáhne protější stěny.
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10.7.2

Programy - Disciplíny na 50 a 10m

10.7.2.1

50 m a 10 m, 30 + 30 ran (Muži a Junioři):

10.7.2.2

10.7.2.3

10.7.2.4

a)

4 nástřelné rány a 30 ran pomalých běhů, každý za 5,0 sekund
(+0,2 sekund).

b)

4 nástřelné rány a 30 ran rychlých běhů, každý za 2,5 sekundy
(+0,1 sekund).

10m, 30 + 30 ran (Ženy a Juniorky):
a)

4 nástřelné rány a 30 ran pomalých běhů, každý za 5,0 sekundy
(+0,2 sekund).

b)

4 nástřelné rány a 30 ran rychlých běhů, každý za 2,5 sekundy
(+0,1 sekund).

50 m a 10 m, 40 ran Smíšené běhy (Muži a Junioři):
a)

Závod se střílí ve dvou (2) sériích po čtyřech (4) nástřelných
ranách (jeden (1) pomalý a jeden (1) rychlý běh z každé strany) a
20 smíšených běhů.

b)

Každý smíšený běh závodu musí mít 10 pomalých a 10 rychlých
běhů z každé strany, uspořádaných tak, že střelec musí střílet
stejný počet pomalých a rychlých běhů z každé strany. Běhy musí
být smíšeny takovým způsobem, že je nepravděpodobné, aby
mohl střelec předpokládat, že následující běh je pomalý nebo
rychlý. Nesmí být víc jak pět (5) souvislých (kombinovaný pravý a
levý) běhů se stejnou rychlostí.

10 m, 40 ran Smíšené běhy (ženy a juniorky).
Všechny závody mohou proběhnout v jednom (1) nebo ve dvou (2)
dnech, záleží na počtu účastníků soutěže. Probíhá-li závod ve dvou
(2) dnech, každý den musí být odstřílena jedna (1) kompletní série.

10.7.3

Pravidla závodů

10.7.3.1

Každý střelec musí odstřílet celou soutěž na přiděleném stanovišti.

10.7.3.2

a)

Změnu stanoviště lze provést pouze v případě, že porota
rozhodne o nevhodných světelných podmínkách.

b)

Probíhá-li závod v jednom dni pořadí střelců se nemění, zůstává
stejné jako v první části.

c)

Je-li závod rozložen do dvou dní, druhý den jako první střílí střelci,
kteří se umístili po prvním dni závodu na posledním místě a
střelci, kteří po prvním dni vedou, střílí druhý den jako poslední.

Před začátkem závodu musí být prvnímu střelci dána možnost odstřílet
nasucho celou sérii v soutěžním průběhu. Jestliže si první střelec
nepřeje střílet nasucho celou sérii, je přesto nutné nechat proběhnout
celou sérii.
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10.7.3.3

Na mistrovstvích ISSF musí organizační výbor zahájit každý den
závodu pomocí předstřelce (někoho mimo soutěž), který odstřílí celou
sérii před oficiálním začátkem tak, aby první střelec mohl odstřílet celou
sérii nasucho za soutěžních podmínek.

10.7.3.4

Pouze následující střelec v pořadí smí střílet nasucho, na zvlášť
označeném stanovišti na palebné čáře (viz Technická pravidla –
6.4.15).

10.7.3.5

Soutěžní série začínají vždy zprava doleva. Při každém běhu smí být
vystřelena pouze jedna rána.

10.7.3.6

Ukazování zásahů

10.7.3.7

a)

Pro ukazování hodnot a umístění zásahů mohou být použity
různé metody. Použitá metoda musí střelci poskytnout jistotu
o hodnotě a umístění zásahu.

b)

Televize nebo podobná monitorovací zařízení, která zobrazují
hodnotu a umístění zásahu jsou povolena pro jakoukoli soutěž
a jsou povinná na mistrovstvích ISSF.

c)

Střelec není povinen používat televizní monitor. Jestliže ho
nepoužívá, musí přijmout alternativní způsob oznamování hodnot
a poloh zásahů.

d)

Pokud střelec shledá rozdíl mezi monitorem a alternativním
způsobem ohlašování zásahů, může požadovat zopakování, ale
nemá však nárok na novou ránu ani tehdy, bylo-li první ohlášení
chybné. Požadavek na zopakování ohlášení musí být vznesen
před dalším výstřelem.

Přípravný čas
Po vyzvání střelce k nástupu na střelecké stanoviště. Musí mu být
poskytnuty dvě (2) minuty na přípravu před vydáním prvního povelu
„PŘIPRAVEN“.

10.7.3.8

Průběh střelby
a)

Jakmile střelec ukončí přípravu na stanovišti, musí zavolat
„PŘIPRAVEN“před každou nástřelnou ranou a před první ranou
do soutěžní série.

b)

Úsekový rozhodčí musí okamžitě vypustit terč. Neobjeví-li se terč
do čtyř (4) sekund po povelu nebo po dokončení hodnocení
a ukázání zásahu musí úsekový rozhodčí zastavit střelbu,
přesvědčit se, že zařízení střelnice a střelec jsou připraveni, poté
znovu vypustí terč.

c)

Je-li terč vypuštěn předtím, než střelec zavolal “PŘIPRAVEN“,
neměl by vystřelit. Pokud však vystřelí, výsledek musí být
započítán.
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10.7.3.9

d)

Pokud úsekový rozhodčí shledá, že střelec zbytečně zdržuje před
povelem „PŘIPRAVEN“ nebo zaujetím pohotovostní polohy,
budou podniknuty následující kroky. Při prvním provinění bude
střelci uděleno VAROVÁNÍ pro zdržování závodu. Po druhé
dostane SRÁŽKU dvou (2) bodů. Jakýkoli následující přestupek
může být důvodem pro DISKVALIFIKACI rozhodnutím Jury.

e)

Po dokončení nástřelných běhů smí střelec na 60 sekund přerušit
střelbu, aby si upravil mířidla. Potom bude zahájena soutěžní
série.

f)

Po každém běhu musí být ukázána hodnota a poloha zásahu po
dobu alespoň 4 sekund. Konec ukázání hodnoty zásahu je pro
střelce signál k pokračování v sérii.

g)

Je nutné stanovit stejný rytmus (časový cyklus) a řád v čase
nutném k ukazování zásahu, metodu ukazování hodnoty zásahu
a způsob výměny terčů.

h)

Při závodech na 50 m, musí být po skončení běhu označení a
ukázání zásahu ukončeno a terč připraven k dalšímu běhu
nejpozději do 12ti sekund a střelec musí být připraven na
vypuštění dalšího terče nejpozději do 18 sekund.

i)

Při závodech na 10 m musí být po skončení běhu označení a
ukázání zásahu ukončeno a terč připraven k dalšímu běhu
nejpozději do 18ti sekund a střelec musí být připraven na
vypuštění dalšího terče nejpozději do 20 sekund.

j)

Úsekový rozhodčí a členové Jury musí pečlivě dohlížet na
dodržování 18ti a 20ti sekundové časy a okamžitě penalizovat
střelce, kteří nerespektují tato pravidla.

k)

Když střelec vystřelí a nezasáhne terč a později reklamuje, že
nebyl připraven, když byl terč vypuštěn, bude rána zaznamenána
jako chybená a střelci nebude povoleno opakování rány.

l)

Časový limit 18 sekund (50 m), 20 sekund (10 m) začíná běžet,
když terč na konci každého běhu zmizí. Limit končí, když terč
začíná zpětný běh.

m)

Jury musí během závodu ověřovat správnost časů běhu terčů.

n)

Je-li terč vypuštěn ze špatné strany nebo pozpátku, musí být běh
anulován a opakován, i tehdy, když střelec vystřelil.

V případě, že se objeví něco, co by mohlo být nebezpečné, rušit střelce
nebo jinak narušovat závod musí úsekový rozhodčí zastavit střelbu.
Vystřelí-li střelec v okamžiku povelu, má právo na zrušení běhu, pokud
o to požádá.

10.7.3.10 Je-li série přerušena na více než 5 minut nebo je-li střelec přemístěn
na jiné stanoviště, může požádat o 2 další nástřelné rány
(4 nástřelné rány v disciplíně smíšených běhů). V takovém případě
úsekový rozhodčí musí ohlásit „NÁSTŘELNÉ RÁNY“ a zapisovatelé
musí být informováni. Tyto nástřelné rány musí začínat z té strany,
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z níž má po přerušení pokračovat série. Nejsou-li požadované žádné
nástřelné rány, série znovu začíná tam, kde byla přerušena.
10.7.3.11

Jestliže střelec nebyl schopen vystřelit během běhu, chyba musí být
zaznamenána, kromě pravidel, která opravňují střelce k opakování
rány.

10.7.3.12 Pokud úsekový rozhodčí opomene zastavit střelbu dle příslušných
pravidel, střelec může zvednout ruku a zavolat „STOP“ za
předpokladu, že on sám vzniklou situaci nezpůsobil. Úsekový
rozhodčí musí okamžitě zastavit střelbu. Když úsekový rozhodčí
vyhodnotí akci střelce jako oprávněnou dle pravidel může pokračovat
ve střelbě. Pokud není střelec oprávněn, musí dát úsekový rozhodčí
povel k opakování běhu a střelec musí být potrestán srážkou dvou
(2) bodů z hodnoty tohoto zásahu.
10.7.3.13 Chybené rány
a)

Každá rána vystřelená před objevením soutěžního terče musí být
hodnocena jako chybená.

b)

Terč bude vypuštěn bez opakované rány a chyba označena jako
„Z“ na terči, výsledkové kartě a protokolu.

c)

Zásahy mimo hodnotící kruhy musí být hodnoceny jako nula(y) a
zaznamenány na terči jako “X”.

d)

Jestliže střelec nevystřelí, je běh hodnocen jako nula a
zaznamenán na terči jako “-“.

e)

Rány mimo terč jsou hodnoceny jako nula(y) a zaznamenány jako
“Z”.

f)

Šikmé vstřely a zásahy odrazem musí být hodnoceny jako nula(y).

10.7.3.14 Chybené rány a penalizace při závodech na 10 m:
a)

Střelec nesmí uvolnit hnací plyn ze své pušky. Při prvním
takovémto přestupku bude střelec potrestán srážkou dvou (2)
bodů z hodnoty následujícího zásahu. Po druhém takovémto
přestupku musí být diskvalifikován z dalšího závodu.

b)

Jakékoli uvolnění hnací náplně po vypuštění prvního soutěžního
terče, bez zasažení terče bude hodnoceno jako chybená rána.

c)

Závodník je plně zodpovědný za to, že jeho vzduchová nebo
plynová puška je před započetím závodu, zcela naplněna hnacím
vzduchem nebo plynem. Jestliže závodník během závodu zjistí
nedostatek náplně vzduchu nebo plynu k pokračování, bude smět
si náplň doplnit v maximálním čase do pěti minut. Může pak
pokračovat v sérii, avšak bez dodatečných nástřelných ran.
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10.8

PRAVIDLA PRO BOJ O MEDAILE (MEDAL MATCH)

10.8.1

Boj o medaile běžící terč na 10 m je závěrečná fáze běžícího terče na
10m muži, ženy, junioři a juniorky.

10.8.2

Celý program běžícího terče na 10m muži, ženy, junioři a juniorky se
střílí jako kvalifikační kolo pro boj o medaile (medal match).

10.8.3

První čtyři (4) střelci z kvalifikace postupují do boje o medaile. Jejich
startovní pozice je určena jejich pořadím v kvalifikačním kole.

10.8.4

Shoda na druhém a čtvrtém místě v kvalifikaci bude řešena rozstřelem.

10.8.5

Všichni kvalifikovaní pro boj o medaile začínají od nuly (0). Výsledky
z kvalifikace se do boje o medaile nezapočítávají.

10.8.6

Účastníci boje o medaile se musí hlásit připraveni ke střelbě na
stanovišti 10 minut před začátkem.

10.8.7

V boji o medaile bude soutěžit první z kvalifikace se čtvrtým a druhý
z kvalifikace se třetím.

10.8.8

Jsou-li k dispozici pouze 2 stanoviště, první směnu budou tvořit střelci
z 1. a 4. místa.

10.8.9

Boj o medaile probíhat na dvou (2) nebo čtyřech (4) stanovištích.

10.8.10

Jsou-li k dispozici pouze dvě (2) stanoviště, první směnu budou tvořit
střelci z 1. a 4. místa.

10.8.11

Jsou-li k dispozici čtyři (4) stanoviště, střelci na 1. a 4. místě budou na
prvních dvou sousedících stanovištích a střelci z 2. a 3. místa na
zbylých dvou stanovištích.

10.8.12

Přípravný čas je 1 minuta, následují dva nástřelné běhy, jeden levý a
jeden pravý (rychlé běhy). První nástřelná tána je na povel.

10.8.13

Všechny soutěžní rána jsou na povel v rychlých bězích (2,5 sekundy).

10.8.14

Hodnocení je na jedno desetinné místo. Střelec s vyšší hodnotou
zásahu v každém běhu obdrží jeden bod. Je-li mezi závodníky shoda,
nedostává nikdo bod.

10.8.15

Střelec, který dosáhne šesti (6) bodů nebo víc s rozdílem dvou (2)
bodů je vítěz boje.

10.8.16

Poražení z dvou (2) semifinálových bojů budou bojovat o bronzovou
medaili, stejným způsobem jak je popsáno výše.

10.8.17

Vítězové z semifinálových bojů budou bojovat o zlatou a stříbrnou
medaili, stejným způsobem jak je popsáno výše.
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10.9

PŘESTUPKY A DISCIPLINÁRNÍ PRAVIDLA

10.9.1

Střelec nesmí překročit přípravný čas dvě (2) minuty bez odůvodnění,
nebo po ukončení nástřelu vyčkávat déle než 60 sekund se zahájením
střelby do závodu. Po 30 dalších sekundách musí být terč vypuštěn
a výsledek započítán, ať střelec zaujal střelecký postoj, nebo ne.

10.9.2

Pokud se střelec nepřihlásí v určeném čase s převzatým vybavením,
rozhodčí na střelišti musí třikrát (3x) v průběhu jedné (1) minuty hlasitě
vyvolat jeho jméno. Pokud se střelec nedostaví, musí mu být stanoven
funkcionáři závodu nový čas pro střelbu a z jeho celkového výsledku
pak musí být provedena srážka dvou (2) bodů. Je-li však Jury
přesvědčena, že zpoždění střelec nezavinil, nebude na srážce trvat.

10.9.3

Střelec, který poruší pravidla týkající se PŘIPRAVEN nebo střelecké
pozice musí dostat VAROVÁNÍ (žlutá karta) za první porušení. Po
druhém porušení těchto pravidel následuje SRÁŽKA (zelená karta)
srážka dvou (2) Po dalším porušování pravidel musí následovat
DISKVALIFIKACE (červená karta).

10.10

ZÁVADY

10.10.1

Má-li střelec technické problémy se svou puškou či střelivem, které mu
znemožňují střelbu, musí pušku odložit na střelecký stolek či lavici aniž
by se ji dále dotýkal. Musí být přivolán úsekový rozhodčí, jemuž je
závada nebo porucha na pušce ukázána. Úsekový rozhodčí musí
přerušit sérii běhů a spustit stopky, aby mohl určit délku přerušení.
Závady v soubojích o medaile nejsou uplatnitelné.

10.10.2

Rozhodne-li úsekový rozhodčí, po kontrole pušky a střeliva, že závadu
střelec nezavinil, může být běh opakován

10.10.3

Za nezaviněnou závadu se považuje:
a)

Puška byla spuštěna, v komoře je náboj stejného typu jaké střelec
používá, na náboji je jasná stopa po úderníku a střela neopustila
hlaveň.

b)

Důvod, pro který střelec nevystřelil, byl zapříčiněn závadou pušky,
kterou střelec pravděpodobně nezpůsobil, ani jí nemohl přiměřeně
zabránit.
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10.10.4

Za zaviněnou závadu se považuje:
a)

Neodložil pušku na lavici nebo stůl.

b)

Měnil něco na pušce předtím, než ji odložil na stůl.

c)

Nebyla odjištěna pojistka.

d)

Nebyl úplně zavřený závěr;

e

Puška nebyla nabita.

f)

Puška byla nabita nesprávným typem střeliva.

Rozhodne-li úsekový rozhodčí, že závadu zavinil střelec, rána musí být
hodnocena jako chybená.
10.10.5

Po přerušení kvůli závadě pušky nebo selhání střeliva, může úsekový
rozhodčí přikázat opravu pušky nebo změnu střeliva. Může-li být
závada opravena během pěti (5) minut, střelba může pokračovat.
Pokud bude oprava trvat déle než pět (5) minut, střelec má právo buď
okamžitě pokračovat s jinou puškou, nebo odstoupit, aby si opravil svoji
zbraň. Úsekový rozhodčí potom musí se souhlasem Jury určit, kdy
může střelec pokračovat ve své sérii, buď s opravenou puškou, nebo
s jinou, je-li oprava nemožná. Série musí pokračovat od místa jejího
přerušení.

10.10.6

Úsekový rozhodčí musí zajistit pokračování v sérii, jakoby střelec
neodstoupil, aby umožnil dalšímu střelci dokončit jeho sérii střílenou
nasucho.

10.10.7

Závady mířidel
a)

Zjistí-li střelec během nástřelných ran, že závada na mířidlech
nemůže být odstraněna seřízením, Jury může povolit výměnu
mířidel, jsou-li jiná k dispozici.

b)

Po výměně musí střelec dostat nástřelné rány.

c)

Střelec nesmí dostat opakované nebo další nástřelné rány, pokud
rozhodčí na střelišti kontrolou zjistí, že montáž mířidel nebyla
řádně dotažená.

d)

Uvolní-li se mířidla během soutěžní série, protože nebyla řádně
dotažená, musí být započítány všechny vystřelené rány.

10.11

ZÁVADY NA ELEKTRONICKÉM TERČOVÉM ZAŘÍZENÍ NA 10 M

10.11.1

Při závadě VŠECH terčů na střelnici - platné rovněž pro konvenční
střelnice:
a)

Musí být zaznamenán současný čas rozhodčím na palebné čáře
a Jury.

b)

Všechny vystřelené rány každého střelce musí být spočítány a
zaznamenány. V případě výpadku elektrického proudu na střelišti
to může vyvolat nutnost počkat na obnovení dodávky proudu, aby
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bylo možné zjistit počet ran registrovaných každým terčem,
nemusí být nutně na monitoru na střelišti.
c)

10.11.2

Poté, co je závada opravena a celá střelnice je opět
provozuschopná, střelci dostanou jednu (1) minutu přípravného
času na znovu zaujetí polohy. Doba začátku přípravného času
musí být oznámena rozhlasem nejméně 5 minut předem. Po
ukončení přípravného času jsou střelcům povoleny čtyři nástřelné
rány (2 levé běhy, 2 pravé běhy). Tyto nástřelné rány musí začít
z téže strany, z níž bude po přerušení pokračovat série. Po
nástřelných ranách následuje 30 sekund přestávka. Po
nástřelných ranách a přestávce série pokračuje tam, kde byla
přerušena.

V případě závady na jednotlivém terči
Dojde-li k závadě na jednotlivém terči, bude uplatněn stejný postup
pro jednotlivý terč tak, jak je uvedeno v pravidle (10.11.1,c).

10.11.3

Stížnosti týkající se závady v zaznamenávání zásahů nebo
zobrazení na monitoru elektronického terčového zařízení.
a)

Střelec musí závadu okamžitě oznámit nejbližšímu funkcionáři na
střelnici. Tento musí udělat písemný záznam o čase, kdy byla
stížnost uplatněna. jeden nebo více členů Jury se musí dostavit
na střelecké stanoviště.

b)

Střelec bude vyzván, aby vystřelil další SOUTĚŽNÍ ránu na svůj
terč. Střelec musí zvolat „PŘIPRAVEN“. Další postup při řešení
stížnosti ohledně závad v zaznamenávání zásahů nebo
zobrazení je popsán v Technických pravidlech (6.10.8).

10.12

ROVNOST BODŮ

10.12.1

Rovnost bodů jednotlivců v disciplinách na 50 a 10 m
Při dosažení absolutních nástřelů se pořadí neurčuje.

10.12.1.1 Rovnost bodů na 1. - 3. místě
a)

Pokud dva (2) nebo více střelců nastřílí shodné výsledky, potom
rozhodnutí o prvních třech místech musí být dosaženo rozstřelem,
dle uspořádání stanoveným Jury. Rozstřel sestává ze dvou (2)
nástřelných ran (jedna (1) levá – jedna (1) pravá) a dvou (2)
soutěžních ran (jedna (1) levá – jedna (1) pravá) za 2,5 sekundy
(rychlý běh) na povel pro všechny soutěžní rány.

b)

V případě dalšího shodného výsledku bude rozstřel pokračovat až
do ukončení rovnosti.

10.12.1.2 Pravidla pro rozstřely
a)

Rozstřel musí začít ihned, jakmile je to možné a prakticky po
uplynutí času na protest. Není-li předem domluven čas rozstřelu,
měl by být oficiálně vyhlášen, střelci kterých se to týká, musí
setrvat v kontaktu s rozhodčím na palebné čáře při vyhlašování
času a místa.

b)

Střelcům se shodným výsledkem budou přidělena sousedící
střelecká stanoviště losováním pod dohledem Jury. Má-li shodný
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výsledek více střelců pořadí střelby bude také určeno losem.
Jestliže je několik střelců vylosováno na více než jedno stanoviště,
první bude střílet s nejnižším pořadím, následovat bude další vyšší
pořadím, až budou všechny shody vyřešeny.
c)

Jestliže se střelec nedostaví k rozstřelu, bude zařazen jako
poslední v tomto rozstřelu. Jestliže se nedostaví dva (2) nebo více
střelců budou seřazení v souladu s pravidly pro rovnost bodů od
čtvrtého místa.

d) V průběhu rozstřelu, závad a jiných mimořádností se musí
postupovat ve shodě s pravidly ISSF, je ale povolena jenom jedna
(1) nezaviněná závada při rozhodování shody a nová rána nebo
dokončení se uskuteční okamžitě.
10.12.1.3

10.12.2

Shody na čtvrtém místě a nižších, pokud je neřešil rozstřel,
musí být řešeny takto:
a)

Disciplíny na 10 m. Veškeré zbývající shody na čtvrtém (4) místě
a nižším jsou řešeny dle pravidel pro řešení rovnosti bodů
v Technických pravidlech 6.15, (tj. nejvyšší počet středových
desítek, nejvyšší hodnota poslední série, předposlední série,
atd.).

b)

Běžící terč na 50 m 30 + 30. Veškeré zbývající shody na čtvrtém
(4) místě a nižších jsou podle vyššího výsledku z rychlých běhů.
V případě další shody se porovnávají hodnoty nejnižších zásahů.
(Střelec s nejnižší hodnotou zásahu(ů) je zařazen jako horší.)
Zůstává-li shoda, musí mít střelci stejné pořadí.

c)

Běžící terč na 50 m smíšené běhy. Veškeré zbývající shody na
čtvrtém (4) místě a nižším jsou podle vyššího výsledku z druhé
části. V případě další shody se porovnávají hodnoty nejnižších
zásahů. (Střelec s nejnižší hodnotou zásahu(ů) je zařazen jako
horší.) Zůstává-li shoda, musí mít střelci stejné pořadí.

Rovnost bodů u družstev Rovnost bodů u družstev v disciplínách
na 10 m / 50 m
Rovnost v soutěži družstev musí být řešena z celkového výsledku
členů družstva a další postup je dle pravidel pro určení pořadí
jednotlivců 10 m / 50 m.
a)

Nejvyšší počet všech středových desítek.

b)

Nejvyšší součet hodnot posledních sérií, pak předposledních sérií
atd.

c)

Pokud je nadále shoda, bude celkový výsledek srovnáván výstřel
po výstřelu počtem středových desítek počínaje posledním
výstřelem, pak předposledním atd.
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10.13

TABULKA SPECIFIKACÍ PRO BĚŽÍCÍ TERČ
Max.
hmotnost

Disciplína

Odpor
spouště

Botka
pažby

Dalekohled

Libovolný
zaměřovací
Běžící terč
dalekohled
10 m
Libovolný, Hloubka:
s konstantím
napínáček nejnižší
zvětšením
bod 200
není
max.
mm
povolen
Běžící terč
čtyřnásobným
10 m mix
(tolerance
5,5 kg včetně
Délka:
+0,4x)
zaměřovacího
max. 150
dalekohledu
mm
Běžící terč
50 m
Hloubka/v
500 g,
Libovolbý,
ýška
napínáček
délka bez
zakřivení
není
omezení
20 mm
povolen
Běžící terč
50 m mix

10.14

Závaží na
Střelivo
hlavni

4,5 mm
(.177“)

Soutěžní
rány
30 pomalých
běhů
30 rychlých
běhů
40 smíšených
běhů

Uvnitř
poloměru
60 mm

5,6 mm
(.22“)

30 pomalých
běhů
30 rychlých
běhů
40 smíšených
běhů

KRESBA

Puška 50 m: Délka systému / hlavně včetně prodloužení nesmí být větší než 1000 mm.
Puška 10 m:

Délka systému, měřeno od zadní části uzavřeného závěru ve vypouštěné poloze
k přednímu konci systému, včetně prodloužení, nesmí překročit 1000 mm.
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10.15

REJSTŘÍK

10 m – výměna terčů
10 m Puška - délka systému
10 m Puška - normy
10 m Puška - odpor spouště
10 m Puška - střelivo
50 a 10m Disciplíny – programy
50 m Puška - délka systému
50 m Puška - normy
50 m Puška - odpor spouště
50 m Puška - střelivo
Asistent rozhodčího na střelišti – povinnosti a činnost
Běh - definice
Bezpečnost
Boj o medaile - pravidla (Medal match)
Botka pažby
Časový cyklus - kontrola úsekovým rozhodčím nebo členy Jury
Časový cyklus - stejný rytmus
Disciplíny střílené v jednom (1) / dvou (2) dnech
Dodatečná rána - pokyn k vystřelení
Dokončení střelby na sucho dalšího střelce
Funkcionáři závodu
Hmotnost
Chyba střelce – závada
Chybené rány
Chybené rány a penalizace v disciplínách na 10 m
Jedna puška na závod
Kontrola časů běhů v průběhu soutěže členy Jury
Kresby – pušky 10 m a 50 m
Lepení nástřelných ran - 50 m
Lepení soutěžních ran - 50 m
Levoruký / Pravoruký střelec
Měření času začátek/konec - 50 m: 18 sekund / 10 m: 20 sekund
Mířidla
Mířidla - puška na 10 m
Mířidla - puška na 50 m
Mužské disciplíny / Ženské disciplíny
Nedostatečná náplň vzduchové či plynové pušky
Nedostatečně dotažená mířidla
Není plná náplň vzduchové či plynové pušky
Neohlášení se ve stanoveném čase - zpoždění střelce
Nevystřelené rány - nemožnost střílet
Nevystřelené rány - zápis/výsledek
Nezasažený terč - zápis/výsledek
Objevení terče - během 4 sekund
Odmítnutí terče - objevení terče před PŘIPRAVEN
Odražené střely - zápis/výsledek
Operátor terčů – povinnosti a činnost
Oprava pušky

10.6.7
10.4.4.c
10.4.4
10.4.4.a
10.4.4.d
10.7.2
10.4.3.6.c
10.4.3.6
10.4.3.6.a
10.4.3.6.d
10.6.2
10.7.1.3
10.2
10.8
10.4.2
10.7.3.8.j
10.7.3.8.g
10.7.2.4
10.11.3.b
10.10.6
10.6
10.4.1/10.13
10.10.4
10.7.3.13
10.7.3.14
10.4.3.5
10.7.3.8.m
10.14
10.6.6.h
10.6.6.j
10.1.3
10.7.3.8.l
10.4.3
10.4.3.2
10.4.3.1
10.1.4
10.7.3.14.c
10.10.7
10.7.3.14.c
10.9.2
10.7.3.11
10.7.3.13.d
10.7.3.13.e
10.7.3.8.b
10.7.3.8.c
10.7.3.13.f
10.6.5
10.10.5
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Oznámení rozhodčímu na střelišti o závadě v registraci nebo
zobrazení zásahu
Počet ran v běhu
Pohotovostní poloha - nesprávná poloha
Pokračování v závodu po závadě
Poloha připraven
Pomalé běhy / rychlé běhy – 20 / 20
Pomalé běhy / rychlé běhy – 30 / 30
Poškozená mířidla
Pravidla pro rozstřel
Pravidla závodu
Pravoruký střelec / Levoruký
Program běžící terč na 50 a 10 m
Prohlášení NEPŘIPRAVEN – po vystřelení
Průběh střelby
Před a po soutěžní kontrola vybavení
Předpisy pro oblečení
Předstřelec
Překročení přípravného času
Překročení přípravného času
Přerušení série na víc jak 5 minut - nástřelné rány navíc
Přestupky a disciplinární pravidla
Přídavná závaží
PŘIPRAVEN před nástřelnou ranou
PŘIPRAVEN před první soutěžní ranou
Přípravný čas - 2 minuty
Rovnost bodů
Rovnost bodů mezi jednotlivci - absolutní výsledek
Rovnost bodů mezi jednotlivci - na prvních 3 místech
Rovnost bodů od čtvrtého místa
Rovnost bodů od čtvrtého místa - 10 m
Rovnost bodů od čtvrtého místa - 50 m 30 + 30
Rovnost bodů od čtvrtého místa - 50 m mix
Rovnost bodů u družstev
Rozhodčí na střelišti – povinnosti a činnost
Rozhodčí u terčů
Rozsah pravidel
Seřízení mířidel – nejdéle 60 sekund
Smíšené běhy – 20 / 20
Specifikační tabulka
Srážka bodů - neohlášení se ve stanoveném čase
Srážka bodů - neoprávněný požadavek
Srážka bodů/Diskvalifikace - uvolnění hnací náplně
Stížnosti týkající se závady v zaznamenání nebo zobrazení
zásahu (ET)
Střelba na sucho - plná série
Střelba na sucho - pořadí střelců
Střelba na sucho - před závodem
Střelba před pokynem PŘIPRAVEN
Střelecká poloha
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10.11.3.a
10.7.3.5
10.7.1.2
10.10.5
10.7.1.1
10.7.2.2
10.7.2.1
10.10.7.d
10.12.1.2
10.7.3
10.1.3
10.1.1
10.7.3.8.c/.k
10.7.3.8
10.4.5
10.5
10.7.3.3
10.4.3.3
10.9.1
10.7.3.10
10.9
10.4.3.4
10.7.3.8.a
10.7.3.8.a
10.7.3.7
10.12
10.12.1
10.12.1.1
10.12.1.3
10.12.1.3.a
10.12.1.3.b.c
10.12.1.3.b.c
10.12.2
10.6.1
10.6.6
10.1.1
10.7.3.8.e
10.7.2.3
10.13
10.9.2
10.7.3.12
10.7.3.14.a
10.11.2
10.7.3.2
10.7.3.4
10.7.3.2
10.7.3.8.c
10.7.1.2/10.14

Střelecká poloha - nesprávná poloha
Střelecké disciplíny, jejich řízení a soutěžní pravidla
Šikmé vstřely - zápis/výsledek
Technické problémy s puškou / střelivem
Technický personál - elektronické terče
Ukazování zásahů - monitory atd.
Ukazování zásahů střelci - nejméně na 4 sekundy
Ukončení běhu – 10 m; 18 sek. / 20 sek.
Ukončení běhu – 50 m; 12 sek. / 18 sek.
Úsekový rozhodčí – povinnosti a činnost
Ustanovení pro pušky na 50 a 10 m
Ustanovení pro střelnice a terče
Uvolněná mířidla
Uvolnění hnacího plynu během závodu na 10 m
Vadná mířidla
Vadná mířidla – výměna mířidel
Všeobecná pravidla
Všeobecná ustanovení pro pušky na 50 a 10 m
Všeobecná ustanovení pro pušky na 50 a 10 m – tabulka
Výměna mířidel během nástřelné série
Výměna pušky, mířidel, závaží, spouště
Vypuštění hnacího plynu během závodu na 10 m
Vypuštění terče z nesprávné strany
Vyrušení střelce
Výstřely před objevením terče - zápis/výsledek
Začátek série - směr běhů - zprava doleva
Zapisovatel – povinnosti a činnost
Zásah mimo hodnotící kruhy - zápis/výsledek
Zastavení střelby - na žádost střelce - neoprávněné
Zastavení střelby - na žádost střelce - oprávněné
Zastavení střelby úsekovým rozhodčím – zrušení a opakování
běhu
Závada - nezaviněná střelcem
Závada - zaviněná střelcem
Závada – střelec nepovažuje za zaviněnou
Závada jednoho terče
Závada všech terčů na střelnici
Závady
Závady na 10 m elektronickém terčovém zařízení
Zdržování střelby – penalizace
Změna střeliva
Značka (Marker Tape)
Znalost pravidel
Zrušení a opakování běhu
Ženské disciplíny / Mužské disciplíny

10.7.1.2
10.7
10.7.3.13.f
10.10.1
10.6.8
10.7.3.6
10.7.3.8.f
10.7.3.8.i
10.7.3.8.h
10.6.3
10.4
10.3
10.10.7.d
10.7.3.14.b
10.10.7
10.4.3.3
10.1
10.4
10.13
10.10.7.a
10.4.3.5
10.7.3.14.b
10.7.3.8.n
10.7.3.9
10.7.3.13.a
10.7.3.5
10.6.4
10.7.3.13.c
10.7.3.12
10.7.3.12
10.7.3.9
10.10.3.a
10.10.4
10.10.1
10.11.2
10.11.1
10.10
10.11
10.7.3.8.d
10.10.5
10.5.1/10.5.1.1
10.1.2
10.7.3.9
10.1.4
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