
6.18 PUŠKA A PISTOLE – ZÁVODY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

6.18.1 Vzduchová puška a vzduchová pistole 

6.18.1.1 V tomto článku jsou speciální technická pravidla pro závody smíšených družstev 

v disciplínách vzduchová puška a vzduchová pistole. 

6.18.1.2 Složení družstev 

 Dva závodníci z jedné země (jeden muž a jedna žena) 

6.18.1.3 Označení závodníků / kodex oblékání 

a) Závodníci z každé země musí mít na svém oblečení označení jejich státní 

příslušnosti následovně: 

b) Puška: označení země třemi písmeny podle MOV na kapse kabátu na straně 

obrácené k divákům. 

c) Pistole: označení země třemi písmeny podle MOV na rukávu trička nebo jiného 

oblečení na straně obrácené k divákům. 

6.18.1.4 Podmínky účasti 

a) Na jednom mistrovství se závodu mohou podle pravidel ISSF z jedné země 

zúčastnit dvě družstva. Členy družstva je možno vyměnit za jiné závodníky 

registrované v daném mistrovství nejpozději dva dny před závodem do 

12:00 hod. 

b) Startovné činí za každé družstvo 170 € (čl. 3.7.4.1). 

6.18.1.5 Složení závodu 

 Závod smíšených družstev se skládá ze dvou částí: 

a) KVALIFIKACE (dvě části) 

b) FINÁLE (bronzový medailový souboj a zlatý/stříbrný medailový souboj) 

6.18.1.6 Hodnocení smíšených družstev 

 Výsledky a pořadí se určí podle součtu výsledků obou členů družstva. 

6.18.1.7 Koučink 

a) Během kvalifikace je povolen neverbální koučink. 

b) Během medailových soubojů má každé družstvo povoleno jednoho kouče. Ten 

musí sedět tak, aby měl přístup ke svým střelcům a mohl s nimi komunikovat. 

Kouč si může v okamžiku vyhlašování výsledků rány zvednutím ruky vyžádat 

time-out, a to jednou v průběhu souboje. Kouč pak může přistoupit ke střelcům 

a komunikovat s nimi po dobu 30 sec. Čas se počítá od okamžiku, kdy kouč 

přistoupil ke střelcům. 

c) Čas sleduje člen jury, který musí po uplynutí 30 sec ohlásit „TIME“ („ČAS“). Kouč 

se musí okamžitě vzdálit na své místo. Když si jedno družstvo vyžádá time-out, 

může ve stejné době i kouč druhého družstva přistoupit ke střelcům a 

komunikovat s nimi. Přitom mu stále zůstává možnost vyžádat si ještě vlastní 

time-out. 



6.18.1.8 Závady zbraní 

a) Závady v kvalifikaci se řeší podle čl. 6.13. 

b) Závady ve finálových medailových soubojích se řeší podle čl. 6.17.1.6. V každém 

souboji je povolena pouze jedna nezaviněná závada pro každé družstvo. 

6.18.1.9 Stížnosti na elektronické terče a protesty proti hodnocení 

a) Stížnosti na elektronické terče v kvalifikaci se řeší podle čl. 6.16.5.2. 

b) Stížnosti na elektronické terče při finálových medailových soubojích – viz 

čl. 6.18.4.7. 

6.18.1.10 Protesty 

a) Protesty při kvalifikaci se řeší podle čl. 6.16. 

b) Protesty při finále řeší jury pro finálové protesty podle čl. 6.17.1.10.d a 6.17.6. 

6.18.1.11 Vyhlašování vítězů 

 Vyhlašování vítězů závodů smíšených družstev se provádí podle čl. 6.17.7. 

6.18.2 KVALIFIKACE – 1. část 

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 

a) Střelecká stanoviště se družstvům přidělují losováním počítačem podle čl. 6.6.6. 

b) Družstva z jedné země nesmí střílet vedle sebe. 

c) Členové každého družstva střílí vedle sebe. 

6.18.2.3 Nástup na střelecká stanoviště 

a) RS vyzve závodníky každé směny k nástupu na střelecká stanoviště 15 minut 

před stanoveným začátkem směny. 

b) Závodníci mají čas 5 minut, aby si uložili potřebné vybavení. 

c) Závodníci nesmí vyjmout pušky nebo pistole z pouzder ani umístit jakékoliv 

vybavení na střelecká stanoviště dříve než je RS vyzve k nástupu na střelecká 

stanoviště. 

d) Po nástupu na střelecká stanoviště závodníci smí manipulovat se zbraněmi, 

vyjmout bezpečnostní praporky, střílet na sucho a cvičně zaměřovat ještě před 

započetím času pro přípravu a nástřel. 

e) Při finále závodníci nesmí před započetím času pro přípravu a nástřel ani 

vyjmout bezpečnostní praporky ani střílet na sucho. 

6.18.2.4 Čas na přípravu a nástřel 

 Střelci musí před začátkem závodu dostat 10 minut na přípravu a nástřel, během 

kterého mohou vystřelit neomezený počet nástřelných ran. 



a) Čas na přípravu a nástřel musí být načasován tak, aby končil zhruba 30 sekund 

před oficiálním časem začátku závodu. 

b) Potřebné kontroly před závodem musí rozhodčí provést v čase 5 minut před 

zahájením času na přípravu a nástřel. 

c) Čas na přípravu a nástřel začíná na povel „PREPARATION AND SIGHTING 

TIME…START“ („ČAS NA PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL…START“). Před povelem 

„START“ nesmí být vypálena žádná rána. 

d) Pokud závodník vystřelí před povelem „START“ pro přípravu a nástřel, bude jeho 

první soutěžní rána hodnocena jako chybená – nula. Pokud byla porušena 

bezpečnost, závodník může být diskvalifikován. 

e) Po uplynutí 9 minut 30 sekund času na přípravu a nástřel oznámí RS 

„30 SECONDS“ („30 SEKUND“). 

f) Na konci času na přípravu a nástřel vydá RS povel „END OF PREPARATION AND 

SIGHTING…STOP“ („KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU…STOP“). Poté následuje 

krátká přestávka asi 30 sekund na přepnutí terčů na střelbu do závodu. 

g) Pokud závodník vystřelí po povelu „END OF PREPARATION AND 

SIGHTING…STOP“ („KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU… STOP“) a před povelem 

„MATCH FIRING…START“ („STŘELBA DO ZÁVODU…START“), rána nesmí být 

započtena do závodu. 

6.18.2.5 Počet soutěžních ran a čas 

 V 1. části kvalifikace vystřelí každý člen družstva 30 ran (družstvo celkem 60 ran) 

v čase 30 minut. Každý závodník střílí nezávisle na druhém členu družstva. 

6.18.2.6 Hodnocení 

 Při kvalifikaci se vzduchová puška hodnotí na desetiny (čl. 6.3.3.1), vzduchová 

pistole na celé body. 

6.18.2.7 Pořadí družstev 

a) Výsledky obou členů družstva se sečtou a podle výsledků družstev se určí pořadí. 

Prvních 8 družstev postupuje do 2. části kvalifikace. 

b) Shody výsledků družstev (součet výsledků obou členů družstva) se řeší podle 

čl. 6.15.1. 

6.18.3 KVALIFIKACE – 2. Část 

6.18.3.1 Postup 

 Mezi 1. částí kvalifikace a začátkem času na přípravu a nástřel pro 2. část musí být 

10 minut přestávka. 

 Prvních 8 družstev z 1. části kvalifikace se přemístí do určené části střeliště tak, aby 

byla všechna vedle sebe s jedním prázdným stanovištěm mezi družstvy. Členové 

každého družstva střílejí vedle sebe. Střelecká stanoviště družstev určí počítač. 

 Závodníci, kteří se nekvalifikovali do 2. části musí co nejrychleji odnést své vybavení 

z palebné čáry. 



6.18.3.2 Nástup na palebnou čáru 

 Závodníci budou vyzváni k nástupu na palebnou čáru 10 minut před plánovaným 

začátkem 2. části.  

 Je-li pouze jedna kvalifikační směna a z hlediska časového rozvrhu a podmínek 

střelnice je to vhodnější, mohou družstva pro 2. část zůstat na původních 

stanovištích. V tom případě vydá RS povel „TAKE YOUR POSITIONS“ („ZAUJMĚTE 

SVÁ MÍSTA“) už 5 minut před plánovaným začátkem 2. části. 

6.18.3.3 Čas na přípravu a nástřel 

 Závodníci, kteří po 1. části měnili svá stanoviště, dostanou 7 minut na přípravu a 

následně 3 minuty na nástřelné rány. 

 Závodníci, kteří po 1. části zůstali na svých stanovištích, mají 2 minuty na přípravu a 

následně 3 minuty na nástřelné rány. 

6.18.3.4 Počet soutěžních ran a čas 

 Ve 2. části kvalifikace vystřelí každý člen družstva 20 ran (družstvo celkem 40 ran) 

v čase 20 minut.  

6.18.3.5 Hodnocení 

a) Hodnotí se stejně jako v 1. části (čl. 6.18.2.6).  

b) Výsledky družstev z 1. části kvalifikace se nepřenášejí do 2. části. Všechna 

družstva začínají od nuly. 

c) Výsledky obou členů družstva se sečtou a družstva se seřadí podle jejich 

výsledků. Čtyři nejlépe hodnocená družstva postupují do finále. 

d) Družstva v pořadí 1. a 2. budou vzájemně soutěžit ve zlatém medailovém 

souboji. 

e) Družstva v pořadí 3. a 4. budou vzájemně soutěžit v bronzovém medailovém 

souboji 

6.18.4 FINÁLE (medailové souboje) 

 Finále se skládá z bronzového medailového souboje a zlatého/stříbrného souboje. 

Postup při obou soubojích je stejný, povely HRF jsou příslušně modifikovány. 

6.18.4.1 Místo 

 Je-li to možné, musí být finálové souboje závodů smíšených družstev stříleny na 

finálové střelnici. Výsledkové monitory musí být viditelné oběma členy družstva. 

6.18.4.2 Postup 

a) V medailových soubojích startují závodníci bez startovních čísel. 

b) Účastníkům bronzového medailového souboje nebo jejich koučům musí být 

povoleno alespoň 15 min před stanoveným začátkem uložit veškeré vybavení na 

jejich střelecká stanoviště. Poté musí opustit palebnou čáru a vyčkat na výzvu 

k nástupu.  

c) Na střelišti nesmí zůstat žádná zavazadla nebo přepravní boxy. 



6.18.4.3 Funkcionáři na finále 

 Provedení a dohled na finále závodů smíšených družstev je podle čl. 6.17.1.10. 

6.18.4.4 Čas prezentace a začátku finále 

a) Čas začátku finále je okamžik, kdy HRF vydá povel pro první soutěžní ránu 

bronzového medailového souboje. 

b) Všech osm závodníků, kteří se kvalifikovali do finále, se musí prezentovat 

v přípravném prostoru finálové střelnice alespoň 30 minut před začátkem finále. 

Pokud se jeden nebo oba členové družstva nezaprezentují včas, budou 

potrestání odečtením dvou bodů z výsledku první soutěžní série. 

c) Pokud je vyhlášení vítězů plánováno ihned po finále, musí se závodníci 

prezentovat v národním oblečení vhodném pro tento ceremoniál. Jury musí jak 

možno nejrychleji provést kontrolu vybavení v průběhu prezentace. 

d) Účastníkům bronzového medailového souboje nebo jejich koučům musí být 

povoleno alespoň 15 min před stanoveným začátkem uložit veškeré vybavení na 

jejich střelecká stanoviště. Poté musí opustit palebnou čáru a vyčkat na výzvu 

k nástupu.  

e) Družstva a jejich kouči musí být k nástupu na palebnou čáru seřazeni v pořadí 

jejich střeleckých stanovišť 10 minut před začátkem finále. 

6.18.4.5 Přidělování střeleckých stanovišť 

a) Při bronzovém medailovém souboji bude družstvo po kvalifikaci 3. v pořadí 

startovat na stanovištích C a D a družstvo 4. v pořadí na stanovištích F a G. 

b) Při zlatém/stříbrném medailovém souboji bude družstvo po kvalifikaci 

1. v pořadí startovat na stanovištích C a D a družstvo 2. v pořadí na stanovištích 

F a G. 

c) Členové družstva si mohou stanoviště pro medailové souboje vyměnit. Kouč 

musí o výměně informovat hodnotící jury a sdělit, který člen družstva bude 

střílet vlevo a který vpravo. 

6.18.4.6 Hodnocení 

a) Všechny rány (pušky i pistole) se hodnotí na desetiny. 

b) Družstvo s vyšším výsledkem (součet výsledků obou členů) po každé jednotlivé 

ráně obdrží dva body. 

c) Při shodném výsledku obdrží každé družstvo jeden bod. 

d) Jakmile některé družstvo dosáhne 16 nebo více bodů, vítězí. 

e) V případě, že dojde ke shodě při dosažení výsledku alespoň 16 bodů, souboj 

pokračuje vypálením jedné rány navíc oběma členy družstva. 

f) Zůstane-li i poté shoda, pokračuje se dalšími ranami navíc až do rozhodnutí. 



6.18.4.7 Stížnosti na elektronické terče při finále 

a) Podá-li závodník nebo kouč v průběhu nástřelu stížnost, nebo zjistí-li některý 

funkcionář na střelišti, že se papírová páska terče neposunuje, musí HRF zastavit 

střelbu a nasměrovat technika, aby vyřešil problém. Nástřel pak začne znova. 

b) Pokud si závodník stěžuje, že terč přestal registrovat zásahy nebo vyhodnotil 

neočekávanou nulu nebo chybějící zásah, postupuje se následovně: 

c) Jury nařídí střelci, jehož terč má závadu, aby vypálil další ránu. Je-li rána 

zaregistrována, její hodnota se započte a chybějící rána se bude ignorovat. Jestli 

další rána nebude zaregistrována, musí jury zastavit závod a přesunout 

závodníka na náhradní stanoviště. 

d) Jakmile je závodník přemístěn na náhradní stanoviště a připraven, dostanou 

všichni závodníci 2 minuty na neomezený nástřel. Přemístěný závodník pak 

vystřelí svou soutěžní ránu v čase 50 sekund a závod pokračuje. 

6.18.4.8 Nástup na palebnou čáru 

 HRF osm minut před stanoveným časem začátku vyzve závodníky povelem 

„ATHLETES TO THE LINE“ („STŘELCI NA PALEBNOU ČÁRU“) k nástupu. Závodníci 

musí zastavit na palebné čáře a otočit se tváří k divákům. HRF ohlásí divákům 

„LADIES AND GENTLEMEN, PLEASE WELCOME THE ATHLETES IN THE (10 METER 

AIR RIFLE/AIR PISTOL) MIXED TEAM BRONZE/(GOLD) MEDAL MATCH“ („DÁMY A 

PÁNOVÉ, PŘIVÍTEJTE PROSÍM ZÁVODNÍKY BRONZOVÉHO/(ZLATÉHO) 

MEDAILOVÉHO SOUBOJE VE VZDUCHOVÉ PUŠCE/(PISTOLI)“). Po utichnutí potlesku 

HRF vydá povel „TAKE YOUR POSITIONS“ („ZAUJMĚTE SVÁ MÍSTA“). Závodníci se 

musí otočit a jít přímo na svá střelecká stanoviště. 

6.18.4.9 Čas na přípravu a nástřel 

 Po uplynutí jedné minuty HRF velí „THREE MINUTES PREPARATION AND SIGHTING 

TIME…START“ („ČAS NA PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL…START“). Po uplynutí 2 minut a 

30 sekund oznámí „30 SECONDS“ („30 SEKUND“). Po 30 sekundách (po celkem 

5 minutách) pak vydá povel „STOP…UNLOAD“ („STOP…VYBÍT“). 

6.18.4.10 Představení družstev 

  Po povelu „STOP…UNLOAD“ („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 

hlavu k divákům. Střelci z pistole musí pistole odložit a otočit se k divákům. 

Rozhodčí 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 „TAKE YOUR POSITIONS“ 

(„ZAUJMĚTE SVÁ MÍSTA“). 

6.18.5 POSTUP PŘI MEDAILOVÝCH SOUBOJÍCH 

a) Jednu minutu poté co závodníci zaujmou svá místa vydá HRF povel: 



b) „FOR THE FIRST COMPETITON SHOT, LOAD…(5 sekund pauza)…START“ („PRO 

PRVNÍ SOUTĚŽNÍ RÁNU, NABÍJET…(5 sekund pauza)…START“). 

c) Každý člen družstva vystřelí jednu ránu v čase nejvýše 50 sekund. 

d) Kterýkoli střelec může střílet jako první. 

e) Jakmile všichni střelci odstřílejí, HRF může velet „STOP“. 

f) Bezprostředně po povelu „STOP“ se vyhlásí družstvo s vyšším výsledkem (součet 

členů družstva) spolu s dosaženým počtem bodů. 

g) Spíkr během 15 až 20 sekund okomentuje průběh a současné pořadí. Výsledky 

jednotlivců se neoznamují. 

h) Postup střelby se opakuje, pokud není souboj rozhodnut. 

6.18.5.1 Dokončení bronzového medailového souboje 

a) Jakmile je bronzový medailový souboj rozhodnut, HRF velí „STOP…UNLOAD“ 

(„STOP…VYBÍT“), deklaruje „RESULTS ARE FINAL“ („VÝSLEDKY JSOU KONEČNÉ“) 

a oznámí, které družstvo získalo bronzovou medaili. 

b) Rozhodčí se musí přesvědčit, že závěry všech zbraní jsou otevřené a 

bezpečnostní praporky vložené. 

6.18.5.2 Proměna mezi medailovými souboji 

a) Účastníci bronzového medailového souboje musí opustit střeliště, uložit zbraně 

na bezpečné místo v přípravném prostoru a mohou se vrátit a sledovat 

zlatý/stříbrný medailový souboj. 

b) Nejdříve po pěti minutách od ukončení bronzového medailového souboje, po 

kontrole terčů hodnotící jury a poté co HRF deklaruje „RANGE CLEAR“ 

(„STŘELNICE VOLNÁ“), musí být účastníkům zlatého/stříbrného medailového 

souboje nebo jejich koučům povoleno uložit veškeré vybavení na jejich střelecká 

stanoviště.  

c) Poté musí opustit palebnou čáru a vyčkat na výzvu k nástupu. 

6.18.5.3 Dokončení zlatého/stříbrného medailového souboje 

a) Jakmile je zlatý/stříbrný medailový souboj rozhodnut, HRF velí „STOP… 

UNLOAD“ („STOP…VYBÍT“), deklaruje „RESULTS ARE FINAL“ („VÝSLEDKY JSOU 

KONEČNÉ“) a oznámí, které družstvo získalo zlatou a které stříbrnou medaili. 

b) Rozhodčí se musí přesvědčit, že závěry všech zbraní jsou otevřené a 

bezpečnostní praporky vložené. 

c) Ke zlatému a stříbrnému družstvu se připojí bronzové družstvo, jury je seřadí 

stejně jako při finále jednotlivců k představení a fotografování. Pro fotografování 

si mohou vzít své zbraně – bronzoví medailisté si je přinesou z přípravného 

prostoru. 

6.18.5.4 Hudba, podpora diváků 

a) Při kvalifikaci je povolena hudba. 



b) Při medailových soubojích musí hrát hudba. 

c) Program hudebního doprovodu musí schválit technický delegát. Při finále je 

doporučeno i hlasité povzbuzování. 

6.18.5.5 Nepravidelnosti 

 Všechny nepravidelnosti nebo sporné případy se řeší podle čl. 6.17. Nepravidelnosti 

a sporné záležitosti rozhoduje jury podle všeobecných technických pravidel pro 

příslušnou disciplínu. 

 


